
Magyarország Kormánya 

 

T/1143. számú 

TÖRVÉNYJAVASLAT 

A MAGYARORSZÁG 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

SZÓLÓ 2012. ÉVI CCIV. TÖRVÉNY 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

Előadó:  
Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter 

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 

1. fejezeti kötet 

 

I. ORSZÁGGYŰLÉS 

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

VI. BÍRÓSÁGOK 

VIII. ÜGYÉSZSÉG 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Országgyűlés Hivatala 
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Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala 
(a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által 
jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési 
Őrség (a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső 
befolyástól mentes működésének védelme. 
 
Feladatkör, tevékenység 

 
 
A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán 
keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint 
valósították meg. 
 
A Hivatal 
− eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament 

magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját, 
− gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról, 
− megteremtette a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és 

műszaki feltételeket, 
− közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, 
− az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján ellátta az Őrség 

gazdálkodásával kapcsolatos teendőket, 
− gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint 

szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról, 
− gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Tanács és a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről. 
 
A Levéltár 
− az érintettek számára lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való 

joguk gyakorlását, 
− törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást, 
− nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat. 
 
Az Őrség 

− ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét, 
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére 

szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében 
létesítménybiztosítási feladatokat látott el, 

− gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal 
elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás 
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról, 

− protokolláris díszelgési feladatokat látott el. 
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Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi 
azonosító szám: 313326).  
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2013. évben az alábbi előirányzatok kerültek 
tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai, a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, a Volt köztársasági 
elnökök közcélú felajánlásai, adományai, a Kossuth Lajos tér rekonstrukciója. 
 
Az előirányzatok alakulása 

 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás 
összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a 
szükséges feltételek a képviselőtestület munkájához, az Őrség feladatai ellátásához, 
illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 34 886,2  millió 
forintban, bevételi előirányzatát 465,0 millió forintban, a költségvetési támogatás 
összegét 34 421,2  millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az 
alábbiak szerint alakult: 
 
 
01. Országgyűlés fejezet összesen 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 25 065,3 34 886,2 34 886,2 44 951,9 39 574,1 157,9% 88,0% 

ebből: személyi juttatás 9 604,6 12 799,5 12 799,5 12 529,8 11 995,7 124,9% 95,7% 

Bevétel 3 260,4 465,0 465,0 4 448,2 4 448,2 136,4% 100,0% 

Támogatás 23 297,1 34 421,2 34 421,2 34 478,1 34 478,1 148,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 4 533,4 0 0 6 025,6 5 872,3 129,5% 97,5% 

Létszám (fő) 1 263 1 732 1 732 1 732 1 618 128,1% 93,4% 
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 millió forintban fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

34 886,2 465,0 34 421,2 12 799,5 1 732 

Módosítások jogcímenként      
Fejezeti tartalék képzés    -187,5  
Céltartalék 72,4  72,4 57,0  
Előirányzat-maradvány igénybevétele 6 025,6 6 025,6  414,4  
Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

   -152,8  

Működési célra átvett pénzeszköz 81,4 81,4 11,8  
Támogatásértékű működési bevétel 70,0 70,0  32,6  
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 230,1 230,1    
Kölcsönök visszatérülése 24,8 24,8    
Többletbevételek 3 576,9 3 576,9    
Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-15,5  -15,5 -6,2  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -439,0  

2013. évi módosított előirányzat 44 951,9 10 473,8 34 478,1 12 529,8 1 732 

 
A Kormány hatáskörében 6 alkalommal, összesen 72,4 millió forint összegben 
történt előirányzat-módosítás (a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjára, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira). 
 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti tartalék 
képzése, előirányzat-maradvány igénybevétele, a fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-átadások, a fejezeten belüli címek közötti 
átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez 
kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé. 
 
A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból 
finanszírozott 2013. évi bérintézkedések központi támogatása, a prémiumévek 
programban résztvevők juttatásai, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek. 
 
A saját bevételek módosított előirányzatának többlete döntően a támogatásértékű 
bevételek, a fordított ÁFA miatti bevétel, valamint az általános forgalmi adó 
visszatérülés tételeken jelentkezik. További növekedés az Országház látogatásának 
díjbevételéből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, 
valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. 
 
A fejezetnél 2013. év folyamán az engedélyezett létszámkeret 1 732 fő volt. 
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A 2013. évi fejezeti előirányzat-maradvány összege 5 377,9 millió forint. A 
maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai: 
− a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló, 2013. évben fel nem használt, 

kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok (az e célra december 31-én 
rendelkezésre álló összeg 1 714,8 millió forint) felhasználása 2014. évben történik, 
szintén a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló – kötelezettségvállalással 
nem terhelt – előirányzat maradványból a 2013. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján az 
MNV Zrt. részére átutalásra került 1 000,0 millió forint a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetségének székháza tulajdonjogának a 
Magyar Állam javára való megszerzése céljából 

− a 2013. évben képzett fejezeti tartalék összege (477,8 millió forint) 2013. évben 
nem kerülhetett felhasználásra. 
 

A 2012. évi előirányzat-maradványból 153,3 millió forint nem került felhasználásra. 
 
Egyéb 

 
A fejezet mérlegének főösszege 25,2%-kal növekedett (47 451,1 millió forintról 59 
408,1 millió forintra). A befektetett eszközállomány 12 604,7 millió forinttal (41 141,8 
millió forintról 53 746,5 millió forintra) nőtt. A forgóeszközök állománya 645,6 millió 
forinttal (6 309,3 millió forintról 5 663,7 millió forintra) csökkent. Legjelentősebb 
változást a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával, valamint kisebb összegben az Őrség 
elhelyezésével összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése okozta. 
 
Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2013. évben 10 fő 24,8 millió forint összegben 
részesült munkáltatói kölcsönben. 
 
A letéti számlán forgalom nem volt. 
 
1. cím: Országgyűlés Hivatala 
 
A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2013. évben megteremtette 
a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos 
működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok 
tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási 
ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, ellátta az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 
300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott 
tevékenységi kör 2013. december 31-ig: 

– 841111 Törvényhozás, 
– 841113 Államhatalmi szervek tevékenysége, 
– 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel, 
– 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 
– 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 
– 910123 Könyvtári szolgáltatások, 
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– 842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek 
működtetése, támogatása. 

 
A Hivatal szakmai feladatainak ellátása 

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény,  
– az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,  
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat, 
– az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi 

LVII. törvény, 
– a könyvtári tevékenység szabályai, és 
– a belső szabályzatokban foglaltak 

szerint történt. 
 
Jelentős hatással volt 2013. évben a Hivatal gazdálkodására az Őrség 2013. január 1-
jei hatállyal önálló költségvetési szervként való megalakítása, a Hivatal az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Őrség és a Hivatal között létrejött 
munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint látja el. Többletfeladatként 
jelentkezett az Őrség elhelyezése, a szükséges technikai eszközökkel való ellátása. 
Befejeződött a 2012. évben megkezdett Balassi Bálint utcai ingatlan átalakítása. 
 
Jelentős hatással volt továbbra is a Hivatal gazdálkodására a budapesti Kossuth Lajos 
tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl 
Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban a Kossuth tér 
rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása.  
 
A Hivatal 2013. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága 
működési feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és 
működésének feltételeiről a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az 
Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak 
ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi 
jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről 
szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az Országgyűlés költségvetésének 
keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és Titkársága 
működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 
 
Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékossági 
intézkedések betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a 
likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2013. évi gazdálkodási keretei 
kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
követelményének figyelembevételével történt. 
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Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 22 832,8 21 460,3 21 460,3 41 182,1 36 294,0 159,0% 88,1% 

ebből: személyi juttatás 9 196,8 10 648,2 10 648,2 10 548,7 10 014,8 108,9% 94,9% 

Bevétel 3 183,2 460,0 460,0 4 430,2 4 430,2 139,2% 100,0% 

Támogatás 22 113,7 21 000,3 21 000,3 30 952,1 30 952,1 140,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 3 335,7 0,0 0,0 5 799,8 5 646,5 169,3% 97,4% 

Létszám (fő) 1 164 1 284 1 284 1 284 1 178 101,2% 91,7% 

 
 
01. alcím: Országgyűlés Hivatala 
 millió forintban fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

21 460,3 460,0 21 000,3 10 648,2 1 284 

Módosítások jogcímenként           
Fejezeti tartalék képzés -463,8   -463,8 -187,5  
Céltartalék 68,5   68,5 53,9   
Előirányzat-maradvány igénybevétele 5 799,8 5 799,8   414,0   
Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

165,6    165,6  0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználása 

10 190,8   10 190,8 0,0  

Működési célra átvett pénzeszköz 80,4 80,4   11,4   
Támogatásértékű működési bevétel 65,1 65,1   30,2   
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 230,1 230,1       
Kölcsönök visszatérülése 24,8 24,8       
Többletbevételek 3 569,8 3 569,8       
Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-9,3   -9,3    

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -421,5   

2013. évi módosított előirányzat 41 182,1 10 230,0 30 952,1 10 548,7 1 284 

 
A módosítások forrásai döntően az előirányzat-maradvány igénybevétele (5 799,8 
millió forint), a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználása (10 190,8 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka 
(68,5 millió forint), fejezeti tartalék képzés (463,8 millió forint), továbbá pénzeszköz 
átvételek, támogatásértékű bevételek, fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezeten 
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belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek voltak. A 
céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2013. évi 
bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-
módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. 
 
A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,1%.  
 
Az előirányzat-maradvány (4 888,1 millió forint) jelentős része a Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciójára szolgáló forrásokból 2013. évben pénzügyileg nem teljesült összeg 
(1 714,8 millió forint), illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradvány összege (1 332,4 millió forint). A kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványból 1 000,0 millió forint 2014. évben a 2013. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat 
alapján az MNV Zrt. részére átutalásra került. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 10 648,2 millió forint, módosított 
előirányzata 10 548,7 millió forint, a teljesítés 10 014,8 millió forint volt. A személyi 
juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyéb 
juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a 
képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak. A teljesítés a hivatali 
szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza 
a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. 
 
A személyi juttatások maradványa 2013. évben 533,9 millió forint, ebből 514,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt (nagy része a képviselőcsoportok illetménykeret-
maradványa, illetve a képviselő alkalmazotti keret maradványa törvény alapján). 
 
Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2013. évi bérpolitikai intézkedések 
céltartalékból való finanszírozásával (2013. évi bérkompenzáció és prémiumévek 
program: 53,9 millió forint), fejezeti tartalék képzésével (187,5 millió forint), valamint 
az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával 
kapcsolatban (414,0 millió forint) történt. 
 
Támogatásértékű bevételekből és átvett pénzeszközökből 41,6 millió forinttal 
emelkedett a rendelkezésre álló előirányzat, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 421,5 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát. 
 
A Hivatalnál 2013. évben az engedélyezett létszámkeret 1 284 fő volt. 
 
A létszám összetétele: 386 fő országgyűlési képviselő, 238 fő az országgyűlési és az 
EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti 
Panasztestület tagjai és titkársága, 3 fő a Költségvetési Tanács és Titkársága, illetve 
641 fő – ebben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága is – a hivatali 
létszámkeret. 
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A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 736,1 millió forint, a 
módosított előirányzat 2 712,0 millió forint, a teljesítés 2 568,1 millió forint volt. A 
módosítások forrása a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2013. évi bérpolitikai 
intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti 
tartalék képzése, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az átvett 
pénzeszközök és a támogatásértékű bevételek, valamint kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások voltak. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 4 191,7 millió forint, a módosított előirányzat 
7 798,0 millió forint, a teljesítés 7 118,1 millió forint, amely az előző évihez képest 
majdnem 46%-kal emelkedett. Ennek fő oka, hogy a dologi kiadások soron 
elszámolandó, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó 
miatti befizetés összege a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához kapcsolódóan 
jelentősen megemelkedett. 
 
Emelkedtek továbbá az üzemeltetési költségek (gázenergia szolgáltatás), a bérleti és 
lízingdíjak, pénzügyi szolgáltatások kiadásai, szellemi tevékenység végzéséhez 
kapcsolódó kifizetések, valamint növekedés tapasztalható az Őrség egyenruházati 
cikkeinek beszerzése, irodai és szakmai eszközökkel történő ellátása, eszközökkel való 
felszerelése miatti kifizetésekhez kötődően. Az egyéb dologi kiadások 2012. évhez 
képest jelentősen csökkentek. 
  
A növekedés forrásai: 

− előirányzat-maradvány igénybevétele 608,5 millió forint 
− fejezeti tartalék képzés -81,5 millió forint 
− saját bevételi többlet 2 882,2 millió forint 
− fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás -9,3 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 48,6 millió forint 
− támogatásértékű bevétel 26,9 millió forint 
− működési célú pénzeszközátvétel 65,9 millió forint 
− intézmények közötti átcsoportosítás  65,0 millió forint 

 
Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, 
valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, 
biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a működtetés 
egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés 
Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív 
környezet kialakítására. 
 
Működési célú átvett pénzeszközként a holland könyvtári, a koszovói és az albán 
twinning program keretében összesen 65,9 millió forint, támogatásértékű bevételként a 
Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés (a könyvtár egyedi muzeális 
dokumentumainak restaurálására és állományvédelmére) alapján 0,7 millió forint, 
valamint a Külügyminisztériumtól a Közép-Európai Kezdeményezés rendezvényre 
20,0 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor. 

594



 

 
Európai Uniós támogatási program keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP, Digitalizált Törvényhozási 
Tudástár (DTT) nevű pályázat keretében egy portál kerül kialakításra, melyen 
országgyűlési dokumentumok, közigazgatási, jogi, történettudományi és politikai 
szakirodalom érhető el. A pályázathoz kapcsolódóan a Hivatal részére 2013. évben 
52,3 millió forint (ebből dologi kiadások: 6,3 millió forint) került jóváírásra. 
 
A feladatok teljesítése a takarékossági szempontok figyelembevételével történt. A 
legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások 
lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra. 
 
Továbbra is megtakarítást jelent az információk elektronikus úton való terjesztése, 
ezen túl a szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési 
költségek csökkenését a fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, ablakcserék, a világítás 
korszerűsítése, energiatakarékos izzók elterjesztése, és a szelektív hulladékgyűjtés 
eredményezte. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat 46,2 millió forint volt, 
módosított előirányzata és teljesítése nem volt, mivel az év során átcsoportosításra 
került az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatra. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 367,5 millió forint, a módosított előirányzat 15 
206,0 millió forint, a teljesítés 11 967,5 millió forint. A növekedés összetevői: 

− fejezeti kezelésű előirányzatból 10 190,8 millió forint 
− előirányzat-maradvány igénybevétele 4 225,5 millió forint 
− bevételi többlet 57,0 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 251,7 millió forint 
− támogatásértékű bevétel 12,9 millió forint 
− intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás 100,6 millió forint 

 
A beruházások között 2013. évben 13 414,1 millió forint forrás állt rendelkezésre a 
Kossuth tér rendezésével kapcsolatos munkálatokra (10 190,8 millió forint fejezeti 
kezelésű előirányzatból, 3 223,3 millió forint a Hivatal előző évi előirányzat-
maradványából került jóváhagyásra, melyből 10 699,3 millió forint került kifizetésre 
2013. évben. A fel nem használt maradvány – az MNV. Zrt részére átutalt 1 000,0 
millió forint kivételével – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként 
került kimutatásra. 
 
A Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, 
valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján folytatódott a Kossuth tér rekonstrukciójával 
kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása: a mélygarázs, a szintén felszín alatti 
Látogatóközpont és Országgyűlési Múzeum kialakítása, illetve a tér felszínének 
rendezése. 
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Az Országgyűlés Irodaháza fűtéskorszerűsítési munkálatai folytatódtak a következő 
ütemmel, továbbá mind az Országház, mind az Országgyűlés Irodaháza épületében a 
biztonságos üzemelés érdekében szükséges műszaki eszközök folyamatos cseréje és 
bővítése valósult meg. 
 
Jelentős tételt képviselt a Balassi Bálint utcai épület helyiségeinek irodákká és egyéb 
kiszolgáló helyiségekké történő átalakítása az Őrség végleges elhelyezésére, valamint 
a működésükhöz szükséges eszközök beszerzése is (bútorok, biztonsági berendezések, 
járművek). 
 
A beruházási előirányzatból továbbá a számítástechnikai eszközpark folyamatos 
korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg.  
 
A módosított felújítási előirányzat (4 789,2 millió forint) az eredetihez képest 1 318,6 
millió forint növekedést mutat, melynek összetevői: 
 

− előirányzat-maradvány igénybevétele 440,4 millió forint 
− Fejezeti tartalék képzés -148,1 millió forint 
− bevételi többlet 630,5 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 178,6 millió forint 
− támogatásértékű bevétel 217,2 millió forint 

 
A felújítási előirányzatból 2013. évben folytatódott az Országház 1-3., illetve 18-40. 
számú homlokzatainak a felújítása. Jelentős hányadot képviselnek az Országház 
helyiségeinek felújítása, a Balassi Bálint utcai épületben zajló átalakítási 
munkálatokkal összefüggésben végzett felújítás, valamint az Országgyűlés Irodaháza 
építészeti és gépészeti felújítási munkái. 
 
A kölcsönök módosított előirányzata a teljesítéssel megegyezően 24,8 millió forint 
volt. A dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására – 
az előző évekhez hasonlóan – az igénylésekhez igazodva 10 fő részére került a 24,8 
millió forint kifizetésre, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-visszatérülése 
jelentette. 
 
Az egyéb saját működési bevételek eredeti előirányzata 380,0 millió forint, a 
ténylegesen befolyt összege 812,6 millió forint, amely 113,8%-kal haladta meg az 
eredeti előirányzatot. A változást az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások 
többletbevétele (országházi belépők, parkolási bevétel, bérleti díjból származó 
bevétel), valamint az előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevétel 
növekedése okozta. 
 
Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések eredeti előirányzatához (80,0 
millió forint) képest a teljesítés 3 108,3 millió forint volt, amely nagyrészt a fordított 
adózás szabályai alá tartozó gazdasági események miatt keletkezett (2 859,5 millió 
forint a pénzforgalommal közvetlenül össze nem függő technikai jellegű könyvelés).  
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Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes 
kimutatás alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte. 
 
A működési célú támogatásértékű bevételek összege 65,1 millió forint, melynek 
nagy része az Országgyűlési Könyvtárnál a Digitális Törvényhozási Tudástár 
elnevezésű projekt feladataira kapott forrás, illetve a Külügyminisztériumtól a Közép-
Európai Kezdeményezés rendezvényre kapott forrás. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök összege 80,4 millió forint, mely a holland 
könyvtári, a koszovói és az albán twinning programra kapott forrás. 
 
A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 230,1 millió forint, melynek 
nagy része az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a 
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék terhére – az Országház homlokzatainak 
felújítására – a Hivatalhoz átcsoportosított forrás. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata a teljesítéssel 
megegyezően 24,8 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek 
támogatásával kapcsolatban keletkezett. 
 
A felhalmozási bevételek összege 108,9 millió forint, mely összeg a beruházási és 
felújítási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérüléséből, illetve a 
feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 
 
Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen 
megtörténik. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők 
részére fizetési felszólítás kerül kiküldésre. Az első fizetési felszólítás 
eredménytelensége esetén a második fizetési felszólításban konkrét fizetési határidő 
kerül megjelölésre, mely felszólítás végrehajtási eljárás megindításáról szóló 
figyelmeztetést tartalmaz a fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezően 
103,4 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági 
elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos 
kifizetését tartalmazta. 
 
A követelések állománya december 31-én 39,2 millió forint, mely az előző évi 
követelésállományhoz (44,6 millió forint) képest 15,9%-kal csökkent.  
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A 2012. évi előirányzat-maradvány összege 5 799,8 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 

Személyi juttatások 414,0 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 111,5 millió forint 
Dologi kiadások 608,5 millió forint 
Beruházások 4 225,5 millió forint 
Felújítások 440,3 millió forint 
Összesen 5 799,8 millió forint 

 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de 
meghiúsult, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozatban foglaltak 
szerint a Kormány az I. Országgyűlés fejezet 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradványából 695,4 millió forint felhasználását engedélyezte a 
volt köztársasági elnökök juttatásainak biztosítására, az Őrség létrehozásának 2013. 
évben felmerülő kiadásaira, a Költségvetési Tanács többletköltségeire, az 
Országgyűlés Irodaháza fűtéskorszerűsítésének további ütemének finanszírozására 
(643,1 millió forint), illetve a Törvényalkotás Információs Rendszerének és az 
Országgyűlés publikus weboldalának továbbfejlesztésére (52,3 millió forint). 
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány összesen 4 888,1 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 555,7 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 332,4 millió forint. 

 
A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege kiemelt 
előirányzatonként: 

Személyi juttatások 514 9 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 138,8 millió forint 
Dologi kiadások 576,2 millió forint 
Beruházások 2 033,9 millió forint 
Felújítások 291,9 millió forint 
Összesen 3 555,7 millió forint 

 
A Hivatal mérlegének főösszege 46 272,5 millió forintról 57 972,2 millió forintra 
25,3%-kal növekedett. A növekedést elsősorban a Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciójával, valamint kisebb összegben az Őrség elhelyezésével összefüggő 
befektetett eszközök állományának növekedése okozta. 
 
A forgóeszközök állománya az előző évhez képest 6 080,0 millió forintról 5 170,8 
millió forintra csökkent. A forgóeszközök minden eleménél csökkenés tapasztalható, 
legjelentősebb tétel a pénzkészleteknél az előző évhez képest képződött maradvány 
csökkenése. 
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2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
 
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által 
létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az 
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 
597584, szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység, honlapjának 
címe: www.abtl.hu. 
 
Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 

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

− biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését, 
− törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet, 
− levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, 
− részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában. 

 
A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok 
folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. A többletmunkákat a 
Levéltár pályázatokból elnyert támogatásokból tudja fedezni. 
 
A Levéltár komplex állományvédelmi programját a Norvég Alapból 2011. április 
hónapig biztosított támogatás segítette, a szerződésben foglaltaknak megfelelően 
azonban az iratsavtalanítási munka 2013-ban is folytatódott. Az iratok digitalizálása 
folyamatos, mely egyrészről a dossziék állagának megvédését, másrészről a kutatók 
gyorsabb, színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári 
adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is. 
 
A Levéltár 2013. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 719,1 millió 
forint volt, melyből a támogatás mértéke 714,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 
millió forint. 
 
A feladatok ellátására a 2013. évi engedélyezett létszámkeret – változatlanul – 99 fő 
volt. 
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Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 722,7 719,1 719,1 730,1 729,5 101,0% 99,9% 

ebből: személyi juttatás 407,8 402,0 402,0 407,6 407,4 99,9% 99,9% 

Bevétel 23,2 5,0 5,0 17,7 17,7 76,3% 100,0% 

Támogatás 699,2 714,1 714,1 703,8 703,8 100,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 8,9 0,0 0,0 8,6 8,6 96,6% 100,0% 

Létszám (fő) 99 99 99 99 99 100,0% 100,0% 

 
 
02. alcím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára millió forintban fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

719,1 5,0 714,1 402,0 99 

Módosítások jogcímenként           

Fejezeti tartalék képzés -14,0  -14,0   
Céltartalék 3,7   3,7 2,9   
Előirányzat-maradvány igénybevétele 8,6 8,6   0,4   
Működési célra átvett pénzeszköz 1,0 1,0   0,4   
Támogatásértékű működési bevétel 4,9 4,9   2,4   
Többletbevételek 6,8 6,8     
Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -0,5  

2013. évi módosított előirányzat 730,1 26,3 703,8 407,6 99 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 402,0 millió forint, módosított előirányzata 
407,6 millió forint, az éves felhasználás 407,4 millió forint. 
 
A növekedés forrásai: 
− bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,9 millió forint, 
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0,4 millió 

forint, 
− Szabadságharcosokért Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésből 0,4 millió 

forint, 
− a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 2,4 millió forint. 
 
Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,5 millió forintot csoportosított át a dologi 
kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére. 
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A személyi juttatások előirányzat maradványa 0,3 millió forint, amelynek teljes 
összege kötelezettségvállalással terhelt (a 2013. december hónapra járó illetménnyel 
kifizetésre kerülő kompenzáció összege). 
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 102,6 millió forint, a 
módosított előirányzat 103,4 millió forint, a felhasználás 103,3 millió forint volt. 
 
Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,8 millió forint, a 
kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradványból 0,1 millió forint, 
többletbevételből 3,6 millió forint, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosításból 
0,7 millió forint.  
A dologi előirányzat javára történt kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás 4,4 
millió forinttal csökkentette a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. 
 
A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 191,8 millió forint, módosított előirányzata 
173,6 millió forint, a teljesítés 173,3 millió forint. 
 
Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-
vállalással terhelt összeg 0,3 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 2,5 
millió forint, többletbevételből 0,4 millió forint. A személyi juttatások terhére 0,5 
millió forint a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésekre a munkaadókat 
terhelő járulékok terhére 3,7 millió forint, egyéb működési célú kiadásokra 0,9 millió 
forint, az intézményi beruházási kiadásokra 11,2 millió forint, fejezeti tartalék 
képzésre 14,0 millió forint került átcsoportosításra. 
 
A recski munkatábor kiállítás anyagának kibővítésére, bemutatására a 
Szabadságharcosokért Közalapítványtól 0,6 millió forint támogatást kapott a Levéltár 
a dologi kiadások előirányzatára. 
 
A dologi kiadások 2013. évi maradványa 0,3 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, 
gázenergia, víz- és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult a 
Levéltár vezetésének döntése, mely szerint az intézmény két, illetve három hétre 
bezárt az év folyamán. A Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag 
használatának normán belül tartására is. Jelentősen csökkent a folyóiratok, illetve a 
szakmai és egyéb anyagok beszerzése is. A Levéltárnál folyamatban van a 
hagyományos izzók takarékos izzókra történő cseréje.  
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 0,9 millió forint, melyből 
0,1 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely a 
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2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat 
alapján a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére maradvány 
átadásként átutalásra került, továbbá 0,8 millió forint a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány részére működési célú pénzeszközátadásként került kimutatásra. 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 22,7 millió forint, 
módosított előirányzata 44,6 millió forint volt, melyből a teljesítés 44,6 millió forint.  
 
A növekedés forrása a dologi kiadások terhére átcsoportosított 11,2 millió forint, 
többletbevételből 2,9 millió forint, előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből 
7,8 millió forint.  
 
Az intézményi beruházási kiadásokon előirányzat-maradvány nem keletkezett. 
 
A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése 
folyamatos. Ennek érdekében 2013-ban is folytatódott az elavult, nehezen használható 
számítógépek és berendezések cseréje.  
 
Jelentős összegű kiadást eredményezett a korszerűtlen telefonközpont cseréje, továbbá 
szükségessé vált egy gépjármű cseréje is. 
 
A kutatóterem kihasználtsága jelentősen megnövekedett, ezért galéria rész került 
kialakításra, melynek költsége 14,0 millió forint volt. 
 
A bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a 
teljesítés 17,7 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési 
bevétel 6,4 millió forint, felhalmozási bevétel 0,4 millió forint, működési célú 
pénzeszközátvétel 1,0 millió forint a Szabadságharcosokért Közalapítványtól. A 
Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 4,9 millió forint.  
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 714,1 millió forint, módosított 
előirányzat és a teljesítés 703,8 millió forint volt. A támogatás előirányzata a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,7 
millió forinttal növekedett, fejezeti tartalék képzése miatt pedig 14,0 millió forinttal 
csökkent. 
 
2013. évben a 2012. évben keletkezett 8,6 millió forint előirányzat maradvány 
felhasználása az alábbiak szerint történt: 

− Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 8,6 millió forint, ebből 
= személyi juttatásokra 0,4 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint, 
= dologi kiadásokra 0,3 millió forint, 
= felhalmozási kiadásokra 7,8 millió forint. 
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− Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 0,1 millió forint, 
mely a Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére a Kormány döntése 
alapján átutalásra került. 

 
A 2013. évben keletkezett előirányzat maradvány 0,6 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,6 millió forint, 
= személyi juttatások: 0,2 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint, 
= dologi kiadások: 0,3 millió forint. 

 
A Levéltár mérlegének főösszege 961,4 millió forintról 946,8 millió forintra, 1,5%-
kal csökkent. 
 
A befektetett eszközállomány értéke 949,3 millió forintról 943,1 millió forintra 
csökkent, mely a vagyoni értékű jogok, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok, a gépek, berendezések és felszerelések, illetve a tartósan adott kölcsönök 
mérlegsoron jelentkezik. 
 
A forgóeszközök állománya az előző évhez képest 12,1 millió forintról 3,8 millió 
forintra csökkent, mely a követelések áruszállításból és szolgáltatás, rövid lejáratú 
adott kölcsönök, elszámolási számlák mérlegsoron jelentkezik.  
 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség önálló 
költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, 
az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Országgyűlés 
elnöke irányítása alatt álló fegyveres szerv, vezetője a parancsnok. Közfeladatait az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg, mely alapján 
feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes 
működésének biztosítása, személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok ellátása, 
valamint elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.  
 
Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, szakágazati besorolása: 842480 
Államhatalmi szervek speciális védelme. 
Honlapjának címe: www.orszaggyulesiorseg.hu  
 
A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi köre: 

– 842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység, 
– 842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység, 
– 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása. 

 
Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 

− ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét, 
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− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére 
szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében 
létesítménybiztosítási feladatokat lát el, 

− gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal 
elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás 
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról, 

− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal 
elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban 
meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a 
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és 
elhárításának a feltételeiről, 

− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá 
− protokolláris díszelgési feladatokat lát el. 

 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 2 176,0 2 176,0 2 004,6 2 004,6 – 100,0% 

ebből: személyi juttatás 0 1 749,3 1 749,3 1 573,5 1 573,5 – 100,0% 

Bevétel 0 0 0 0,2 0,2 – 100,0% 

Támogatás 0 2 176,0 2 176,0 2 004,4 2 004,4 – 100,0% 

Létszám (fő) 0 349 349 349 341 – 97,7% 

 
 
03. alcím: Országgyűlési Őrség 
 millió forintban fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

2 176,0 0 2 176,0 1 749,3 349 

Céltartalék 0,2  0,2 0,2  
Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-165,6  -165,6 -152,8  

Többletbevételek 0,2 0,2    
Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-6,2  -6,2 -6,2  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -17,0  

2013. évi módosított előirányzat 2 004,6 0,2 2 004,4 1 573,5 349 

 

604



 

A módosítások forrása döntően fejezeten belüli címek közötti előirányzat-
átcsoportosítások (165,6 millió forint), továbbá fejezetek közötti előirányzat-átadások, 
a központi költségvetés céltartaléka, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból 
kerültek a 2013. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az 
évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan 
rendelkezésre állt. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 1 749,3 millió forint, módosított 
előirányzata 1 573,5 millió forint, a teljesítés 1 573,5 millió forint volt.  
A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók 
illetményét és egyéb személyi juttatásait, továbbá megbízási díjakat tartalmaz. 
 
Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 
(152,8 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (6,2 millió forint), kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások (17,0 millió forint) csökkentették, míg a 2013. 
évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 0,2 millió forinttal 
növelte.  
 
Az Őrségnél 2013. évben az engedélyezett létszámkeret 349 fő volt. 
 
A létszám összetétele: 336 fő hivatásos állományú, 8 fő köztisztviselő és 5 fő 
munkavállaló.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 426,7 millió forint, a 
módosított előirányzat 415,0 millió forint, a teljesítés 415,0 millió forint volt.  
 
A módosítások okai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fejezeten belüli címek 
közötti előirányzat-átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, 
a 2013. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való 
finanszírozása. 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 16,1 millió forint, a teljesítés 16,1 millió 
forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, 
funkcionális feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 19,5 millió forinttal, a többletbevétel 
0,2 millió forinttal növelte, a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-
átcsoportosítások 3,6 millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot. 
 
Az egyéb saját működési bevétel módosított előirányzata 0,2 millió forint, a 
teljesítése 0,2 millió forint. 
 
2013. évben előirányzat maradvány nem keletkezett. 
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4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési 
támogatással egyezően 10 530,8 millió forintban állapította meg. 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 509,8 10 530,8 10 530,8 1 035,1 546,0 36,2% 52,7% 

Bevétel 54,0 0 0 0,1 0,1 0,2% 100,0% 

Támogatás 484,2 10 530,8 10 530,8 817,8 817,8 168,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 1 188,8 0 0 217,2 217,2 18,3% 100,0% 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 530,8 0,0 10 530,8 0 
Módosítások jogcímenként   0,0     
Fejezeti tartalék képzés 477,8 0,0 477,8 0 
Előirányzat-maradvány igénybevétele 217,2 217,2 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása -10 190,8 0,0 -10 190,8 0 
Többletbevétel 0,1 0,1 0,0 0 

2013. évi módosított előirányzat 1 035,1 217,3 817,8 0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a 
rendelkezésre álló források jelentős része előirányzat-módosítással került a felhasználó 
intézményhez, illetve a fejezet közvetlen kifizetést is végzett. Az intézményhez 
átcsoportosított előirányzat felhasználása a Hivatalnál történt, az előirányzatok az 
alábbiak szerint kerültek átcsoportosításra: 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 530,8 0 10 530,8 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

= meghatározott feladatra -10 190,8 0 -10 190,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= előirányzat-maradvány 217,2 217,2 0 

= Fejezeti tartalék képzés 477,8  477,8 

= többletbevétel 0,1 0,1 0 

2013. évi módosított előirányzat 1 035,1 217,3 817,8 

606



 

 
A 2012. évi előirányzat maradvány (217,2 millió forint) 2013. évben teljes 
összegében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi 
előirányzat-maradványa összesen 489,1 millió forint, amely előirányzat-
maradványból 477,8 millió forint a Fejezeti tartalékon, 11,3 millió forint a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 
Fejezeti tartalék előirányzat-maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradvány. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványából 11,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként, 0,1 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
 
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 
 
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/D. §-a 
értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben történő részvétele, így közcélú 
felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az Országgyűlés fejezeten belül, 
külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult. 
 
Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján 
nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú 
felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint 
a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet. 
 

Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt 
tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 
szóló belső szabályzat rendelkezik. 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 

Támogatás 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 
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 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 21,4   21,4   0  

− közalapítvány 1,5 1,5 0 

− nonprofit társaság 12,4  12,4  0  

− magánszemély 0,5 0 0,5 

− egyház 0,5  0,5 0  

− külföld 36,7   34,7   2,0  

Összes kifizetés 73,0   70,5 2,5 

 
Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány 
célja és összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt 
napon belül a http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany/adomany_elnok 
címen közzétételre kerültek. 
 
 
4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
 
Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés 
frakciói között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és 
továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar 
kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik 
csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 
 
2013. évben a rendelkezésre álló 48,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből 
az Alapítvány részére 2013. évben 36,8 millió forint került átutalásra, 11,2 millió 
forint pedig kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került 
kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2014. első 
negyedévében kerül átutalásra. 
 
Az Alapítvány a támogatási szerződés alapján 0,1 millió forint késedelmi kamatot 
fizetett be a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
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Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 48,7 48,0 48,0 48,1 36,8 75,6% 76,5% 

Bevétel 0 0 0 0,1 0,1 – 100,0% 

Támogatás 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 100,0% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 0,7 0 0 0 0 0 – 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 48,0  48,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Többletbevétel 0,1 0,1 0 0 

2013. évi módosított előirányzat 48,1 0,1 48,0 0 

 
 millió forintban,egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 48,0 0 48,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= többletbevétel 0,1 0,1 0 
2013. évi módosított előirányzat 48,1 0,1 48,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kedvezményezettek köre és száma    
Módosítások kedvezményezettenként    

− alapítvány 36,8 0,1 48,0 
Összes kifizetés 36,8 0,1 48,0 

 
 
7. alcím: Kossuth tér rendezése 
 
Az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványának felhasználásáról szóló 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozatban a 
Kormány a fejezeti kezelésű előirányzat terhére elrendelte 803,9 millió forint 
átcsoportosítását a Hivatal részére. 2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 
előirányzat és teljesítés nem szerepelt. 
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Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 803,9 0 0 0 0 – 0 
Előirányzat-
maradvány 803,9 0 0 0 0 – 0 
 
 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú 
felajánlások, adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben 
az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti 
rendelkezésre jogosult. Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, 
egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem 
részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó 
szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet. 
 
Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt 
tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 
szóló belső szabályzat rendelkezik. 
 
Ennek végrehajtására 2013. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, 
Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, 
összesen 219,0 millió forint állt rendelkezésre.  
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 200,0 219,0 219,0 219,0 219,0 109,5% 100,0% 

Bevétel 54,0 0 0 0 0 0 - 

Támogatás 146,0 219,0 219,0 219,0 219,0 150,0% 100,0% 
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A volt köztársasági elnökök által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az 
adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján a kötelezettségvállalástól 
számított 15 napon belül a http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany címen 
közzétételre kerültek. 
 
 

– 8. alcím/1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 36,8   5,0 31,8   

− nonprofit társaság 35,2   28,7 6,5   

− gazdasági társaság 1,0 0 1,0 

Összes kifizetés 73,0   33,7   39,3   

 
 

– 8. alcím/2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 40,0  3,4 36,6  

− nonprofit társaság 6,5   0,5  6,0   

− gazdasági társaság 1,0   0 1,0   

− magánszemély 4,0 0 4,0 

− egyház 8,0 0 8,0 

− külföld 13,5 2,0 11,5 

Összes kifizetés 73,0 5,9  67,1  

 
 

– 8. alcím/3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 11,5   9,5   2,0  

− nonprofit társaság 58,6   29,3 29,3   

− egyház 2,9   2,9 0 

Összes kifizetés 73,0   41,7   31,3  

 
 

611



 

9. alcím: Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 
 
A Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzatok eredeti előirányzata 10 190,8 millió 
forint volt 2013. évben.  
Az előirányzat év közben a Kvtv. 25. § (10) bekezdése, valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat értelmében teljes 
egészében a Hivatal részére átcsoportosításra került. 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 0 10 190,8 10 190,8 0 0 – – 
Támogatás 0 10 190,8 10 190,8 0 0 – – 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 190,8 0 10 190,8 0 

Módosítások jogcímenként     

Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása 
intézménynél 

-10 190,8 0 -10 190,8 0 

2013. évi módosított előirányzat 0 0 0 0 

 
 
12. alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 
Az Országgyűlés fejezetnél a 2012. évi költségvetés tervezése során 217,2 millió forint 
összegű fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék került megtervezésre, mely 2013 évben 
előirányzat-maradványként jelentkezett. 
A Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően a 2012. évben fel nem használt előirányzat-maradvány 
felhasználást az Országgyűlés homlokzatainak felújítására engedélyezte. 
 
Az előzőek végrehajtására a kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 217,2 millió forint a 
Hivatal részére előirányzat-maradvány átadásként átutalásra került. 
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Megnevezés 
2012. 

évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 0 0 217,2 217,2 - 100,0% 

Támogatás 217,2 0 0 0 0 0 - 
Előirányzat-
maradvány 0 0 0 217,2 217,2 - 100,0% 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 0 

Módosítások jogcímenként     

Előirányzat-maradvány igénybevétele 217,2 217,2 0 0 

2013. évi módosított előirányzat 217,2 217,2 0 0 

 
 millió forintban,egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= előirányzat-maradvány igénybevétele 217,2 217,2 0 
2013. évi módosított előirányzat 217,2 217,2 0 

 
 
13. alcím: Fejezeti tartalék 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-ának értelmében az Országgyűlés 
fejezetnél 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely 2013. évben 
477,8 millió forint volt. Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 2013. évben 
nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 384,2 0 0 477,8 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 477,8 477,8 – 100% 
Előirányzat-
maradvány 384,2 0 0 0 0 0 – 
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I. Országgyűlés 

Közbeszerzési Hatóság 
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A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) alaptevékenységének ellátását a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) szabályozza. A Kbt. 
célja a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széleskörű nyilvános 
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 
biztosítása. A Kbt-ben meghatározott célok érvényre juttatására hozták létre a Hatóságot, 
amely feladatát a fentiek szellemében hatékonyan látja el, és tevékenységéről évenként 
beszámol a felügyeletét közvetlenül gyakorló Országgyűlésnek.  
Törzskönyvi azonosító száma: 010502;  
Honlapjának címe: www.kozbeszerzes.hu 
 
A Hatóság - fejezet és intézmény - 2013. évben 2 260,8 millió forint saját bevételből, 410,0 

millió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2012. évben jóváhagyott, 2013. évben 
felhasznált 1 219,1 millió forint előző évi pénzmaradványból gazdálkodott. 

 

A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a döntőbizottsági 
eljáráshoz, a minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból tevődtek 
össze, melyet kizárólag az alaptevékenység finanszírozására fordítottunk. Az állami 
támogatás aránya a saját bevételeinkhez viszonyítva 11,8%.   Többletbevétel a közhatalmi 
bevételeken realizálódott, mintegy 47%-ban, melynek tartós, vagy átmeneti jellege nem 
megítélhető, mivel az a közbeszerzési hirdetmények mennyisége függvényében változik. 
 
A Hatóság 2013. évi költségvetésének módosítására jellemzően kormányzati intézkedés, a 
pénzmaradvány igénybevétele, a bevétel-többlet (költségvetés-növelés), valamint a 
költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső átcsoportosítás miatt 
került sor.   
 
 
A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik: 
         millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény 

szerinti előirányzat 

1 431,1 
 

1 023,0 408,1 589,2 

Módosítások jogcímenként      
 Kormány 1,9 - 1,9 1,5 
 Irányító szervi 987,3 974,7 - - 
 Intézményi 1 800,7 24,0 - 16,9 
2013. évi módosított 

előirányzat 

4 221,0 2 021,7 410,0 607,6 

 

 

 

 

617



 
 

 

 

Megnevezés 

2012. 

évi tény 

2013. évi 

eredeti 

előirányzat 

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013. 

évi 

tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 856,8 1 431,1 1 431,1 4 221,0 2 250,3 121,2 53,3 
ebből: személyi 

juttatás 
592,3 589,2 

589,2 
607,6 591,4 99,8 97,3 

Folyó bevétel 
1 516,2 1 023,0 

1 023,0 
2 021,7 2 260,8 149,1 

111,
8 

Támogatás 
410,8 408,1 

408,1 
401,8 401,8 97,8 

100,
0 

Előirányzat 

maradvány 
890,7 0 

- 
1 789,3 1 219,1 136,9 68,1 

Létszám (fő)  87 100 - 100 89 102,3 89 

 
A Hatóság a meglévő informatikai rendszerei folyamatos frissítésével, továbbfejlesztésével 
igyekezett színvonalasan megfelelni a nagymértékben változó jogszabályi környezetnek és az 
ügyfelek igényeinek.   
 
A Hatóság létszáma 2013-ban eredeti előirányzatként 100 fő volt, amely létszám-előirányzat 
év közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2013. év végére a munkajogi létszám 96 fő volt, 89 fő 
foglalkoztatott létszám mellett. 
Az eszközök és források egyező mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 22,3%-kal 
nőtt. A legnagyobb növekedés – a bevételi teljesítés miatt – a pénzeszközök soron 
jelentkezett. A forrásoknál jelentősebben a tartalékok növekedett, a pénzeszközök 
növekedésének megfelelően. 
A tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatás 
összege szerepel, amelynek év végi záró értéke – a behajtási tevékenységnek is köszönhetően 
- 21,9 millió forintra csökkent a nyitó állomány 31,5 millió forintos összegéből. Év végére a 
folyósított kölcsönökből a munkavállalók 9,6 millió forintot törlesztettek.  
A követeléseket jellemzően perköltség, dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási 
támogatás következő évben esedékes jogcímeken tartjuk nyilván, melynek állománya a 2013. 
évben 1 535 ezer forinttal nőtt.  
A 2013. évi elszámolásban a Hatóság elvonásra felajánlott 1 365,3 millió forint előirányzat-

maradványt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 831,9 millió forint. 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Fejezeti tartalék 

 
A 2013. évi XCII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV törvény módosításáról 7.§-a értelmében 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kell 
létrehozni, amely a Hatóságnál 8,2 millió forint volt. A törvény értelmében a tartalék 
felhasználásáról az Országgyűlés döntött.  

 

Megnevezés 

2012. 

évi 

tény 

2013. évi 

eredeti 

előirányzat 

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013. 

évi 

tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 7,2 8,2 8,2 113,9 100,0 

Támogatás 0 8,2 8,2 - 100,0 
Előirányzat 
maradvány    

 
millió forintban 

2013. évi előirányzat-módosítások 

levezetése 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV  törvény szerinti előirányzat  0  0 
Módosítások jogcímenként     

Fejezeti tartalék képzés 8,2  8,2  
Előirányzat-maradvány (Fejezeti 
tartalék átadás) 

0 0  0 

2013. évi módosított előirányzat 8,2 0 8,2 0 

 

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

A Közbeszerzési Hatóság fejezeténél 2012. évben 12,6 millió forint egyensúlybiztosítási 
tartalékot kellett képezni a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény értelmében. 

A Hatóságnál létrehozott tartalék a beszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványként került kimutatásra. 

Megnevezés 

2012. 

évi 

tény 

2013. évi 

eredeti 

előirányzat 

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013. 

évi 

tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 0 0 12,6 12,6 - 100 

Támogatás 12,6 0 0 0 0 - 0 
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I. Országgyűlés 

Társadalmi szervezetek és média támogatása 
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I. Országgyűlés 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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a. A fejezet egészére vonatkozó indokolás  
 

1. Feladatkör, tevékenység 
 

1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv 
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) Magyarország pénzügyi közvetítő 
rendszerét felügyelő, ellenőrző és szabályozó független, irányító szervi feladatokkal 
felruházott, önálló szabályozó szerve volt. 

A Felügyelet (www.felugyelet.mnb.hu) az I. Országgyűlés fejezet 20. címeként –, amely két 
alcímet tartalmazott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete intézményi kezelésű 
előirányzatait tartalmazó (PIR törzsszám: 329871) 20.1 alcímet, ill. fejezeti kezelésű 
előirányzatként (PIR törzsszám: 598174) a 20.2 alcímet – jelent meg az államháztartás 
rendszerében. 

 

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai 

 
Az Országgyűlés 2013. szeptember 16-i ülésnapján elfogadta a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvényjavaslatot, amely döntött a pénzügyi felügyeleti funkció jegybankba történő 
integrálásáról. A törvényjavaslat célja az volt, hogy – hasonlóan számos más országhoz – a 
jegybanki és a felügyeleti tevékenység egy kézben legyen, ami lehetővé teszi, hogy a magyar 
pénzügyi szektor felügyelése a makro- és mikroprudenciális eszközök összehangolt, egymásra 
épülő alkalmazásával történjen. Az elfogadott törvénynek megfelelően a PSZÁF és az MNB 
között az átadás-átvétel 2013. október 1-jén lezajlott. Az MNB tv. 176. §-ában felsorolt, 
korábban PSZÁF-ot terhelő jogok és kötelezettségek 2013. október 1-jétől az MNB-re 
szálltak. 

Az átadás-átvételre rendezetten és hatékonyan került sor, a napi munkában nem okozott 
fennakadást. Az összevonással a klasszikus jegybanki mandátum és funkciók a felelősség és 
eszköztár dimenzióinak bővülésével megerősödtek. Az integrált MNB gyakorolja egyrészt a 
makroprudenciális felügyeletet, amelynek célja a pénzügyi rendszer egészének stabilitása és a 
gazdasági növekedéshez való egészséges hozzájárulás, másrészt ellátja a rendszert alkotó 
intézmények mikroprudenciális felügyeletét, elősegítve az átfogó rendszercélok egyedi 
szinten történő érvényesülését. Ellátja továbbá a piacfelügyeleti, valamint a pénzügyi 
fogyasztóvédelmi feladatokat. A jegybank ezen feladatai nem függetlenek egymástól, hanem 
együttesen, egymással kölcsönhatásban biztosítják a pénzügyi rendszer stabilitását, a 
pénzügyi közvetítőrendszer hatékony működését. 
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1.3. Szervezeti intézkedések 
 
Az elmúlt évben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására nem került sor. A 
Felügyelet befizetési kötelezettsége és várható bevételi elmaradása miatt többször 
felülvizsgálta kötelezettségeit. A felülvizsgálat eredményeként számos takarékossági 
intézkedést eszközölt. 
 
Az MNB tv. törvény kihirdetése –  a Felügyelet megszűnésének – okán a szerződések 
sokadszorra áttekintésre kerültek. Azon szerződések kerültek felmondásra, amelyek nélkül a 
folyamatos felügyelési feladat ellátása biztosítható volt. 

2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Felügyelet gazdálkodási stratégiájának legfontosabb eleme az erőforrásokkal való 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás volt. 
 

2.1. Költségvetési feltételek változása 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 5. §-a értelmében a Felügyeletnek augusztus 31-
ig 1.500,0 millió forintot kellett a központi költségvetésbe befizetnie. A befizetési 
kötelezettséget a Felügyelt 2013. augusztus 29-én teljesítette. 

 
A Felügyelet működési kiadásait döntően 2013. I - III. negyedévben is saját bevételből 
fedezte, így működésének meghatározó alapja a bevételi előirányzatok teljesítése volt. Állami 
támogatást – megszűnése okán – a felső vezetés egyszeri végkielégítésére, felmentésére 
kapott. 
 

2.2. Az előirányzatok teljesítésének levezetése a fejezet egészére vonatkozóan 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet

20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

2012. évi tény
2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 9 809,5   9 639,0   9 639,0   13 778,8   10 916,3   111,3% 79,2%
ebből:  személyi juttatás 5 497,7   5 689,4   5 689,4   5 559,6   4 375,7   79,6% 78,7%

Bevétel 10 270,1   9 639,0   9 639,0   10 068,0   7 084,2   69,0% 70,4%
Támogatás 180,6   236,5   236,5   100,0%
Előirányzat-maradvány 1 920,0   – – 3 474,3   3 474,3   181,0% 100,0%
Létszám (fő) 562,0   530,0   530,0   530,0   556,0   98,9% 104,9%

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
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Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet

20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 

személyi 

juttatás

Létszám 
(engedélye-

zett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 639,0   9 639,0   5 689,4   530   
Módosítások jogcímenként
-Maradvány 3 474,3   3 474,3   946,6   
-Intézmény finanszírozása 236,5   236,5   185,4   
-Intézményi hatáskörű módosítás 307,4   307,4   -1 261,8 
-Bevétel emelés (lakáskölcsön) 24,0   24,0   
-Stratégiai ágazat 2012-es támogatásának 
visszautalása a HNKht. Részéről, majd 
továbbutalás a MÁK felé  

405,0   405,0   

2013. évi módosított előirányzat 14 086,2   13 849,7   236,5   5 559,6   530   

 
 

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása 
 
A Felügyelet 2013. évben a költségvetési törvény alapján 9.639,0 M Ft eredeti kiadási 
előirányzattal rendelkezett. 

Az intézményi 2013. I - III. évi teljesítés 10.608,9 M Ft. A teljesítés tartalmazza az integráció 
következtében a Jegybanknak átutalt pénzeszközök összegét 1.470,1 M Ft-ot, továbbá a 
központi költségvetésbe teljesített 1.500,0 M Ft befizetési kötelezettséget is. Az egyszeri 
tételektől megtisztított kiadási teljesítés így 7.638,8 M Ft, mely 3,8%-al haladja meg a 2012. 
évi teljesítés időarányos részét, 7.357,1 M Ft-ot. 
 
Az intézményi működésre fordított kiadások közül legnagyobb tételt 2013. évben is a 
személyi juttatások (4.375,7 M Ft), illetve a hozzá kapcsolódó járulékok (1.182,4 M Ft) 
jelentették. Ezen két tétel együttesen az intézményi működésre fordított összes kiadás 53,5 %-
át képviselte. 
 
A dologi kiadások a 3.150,3 M Ft a működési kiadások 30,3 %-át tették ki. A dologi kiadások 
között jelent meg a Felügyelet befizetési kötelezettsége is. 
 
Az egyéb működési célú kiadások, 1.686,5 M Ft-tal a működési költségvetés 16,2 %-át 
képviselték. Itt szerepel - 214,4 M Ft-tal - a Jegybank részére átadott pénzeszköz mellett a 
Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. pénzügyi üzletágának finanszírozása is. 
 
A felhalmozási költségvetés 214,0 M Ft-os kiadása 5,3 %-al haladja meg a 2012. év 
időarányos értéket, 203,3 M Ft-ot. 
 

2.4. Támogatások alakulását befolyásoló tényezők  
 
A Felügyelet a megszűnéshez kapcsolódó egyszeri kifizetések fedezetére – hivatkozva arra a 
tényre többek között, hogy a befizetési kötelezettségét teljesítette – támogatás iránti 
kérelemmel fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Szeptember 27-én a Felügyelet ezen 
kiadások teljesítésére 236,5 M Ft-os támogatásban részesült. 
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2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő felhasználása 
 
2012. évben a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-t a stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami 
felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII.30.) Korm. rendelet állami felszámolóként 
jelölte ki. Tekintettel arra, hogy a – tulajdonosi joggyakorló – Felügyeletnek az irányadó 
törvényi szabályozás szerint mind jogi, mind pénzügyi szempontból kizárólag a pénzügyi 
szervezetek felszámolása, végelszámolása, illetve ezen szervezeteket érintő felügyeleti biztosi 
tevékenység vonatkozásában van lehetősége közvetlen finanszírozásra, ezért a Felügyelet az 
egyes állami felszámolási eljárások finanszírozásához a költségvetés egyéb forrásainak 
bevonását kezdeményezte, melyhez támogatást kapott minden igényelt esetben. 

 

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. ezen feladata a stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami 
felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2012. december 6-ai 
módosításával megszűnt, ezért a 2012. évben kapott támogatásokkal teljes körűen elszámolt. 
A fel nem használt támogatásokat a Felügyeletnek visszautalta. Felügyeletnél a visszautalások 
egyrészt többlet-bevételként, másrészt kiadásként is jelentkeztek. 

 

2012. évi 
támogatás

2013. évi 
visszautalás

1. 2.

Székesfehérvári Fűtőerőmű kft. 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat 26,2   12,0   

Kapuvári Hús Húsipari Zrt.
1500/2012. (IX. 13.) Korm. határozattal módosított
1451/2012. (X. 16.) Korm. határozat

53,9   33,6   

Gyulai Húskombinát Zrt. 1500/2012. (XI. 13.) Korm. Határozat 50,5   46,3   
130,6   91,9   

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

Finaszírozásra vonatkozó rendelkezés

Összesen  

 

2.6. Bevételek alakulása 
 
A Felügyelet működésének költségeit 2013. évben döntően a felügyelt piacokról származó 
befizetések fedezték. Ez a tényező azt az elvárást támasztotta a Felügyelettel szemben, hogy a 
bevételek megtervezésekor a várható piaci hatásokat megfelelő módon kellett 
prognosztizálnia, illetve a befizetések teljesítését következetesen figyelemmel kellett kísérnie 
és azok elmaradása esetén, intézkedéseket kellett foganatosítania. 

 

Figyelemmel a kedvezőtlen piaci folyamatokra a Felügyelet a 2012. évi teljesítésnél 323,7 M 
Ft-al kevesebb, azaz 9.639,0 M Ft eredeti előirányzattal kalkulált. 

 

 

 

2.6.1. A főbb bevételi tételek alakulása 
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Az eredeti előirányzat háromnegyedévre jutó 75%-ához, azaz 7.229,3 M Ft-hoz képest a 
teljesítés 145,1 M Ft-os elmaradást mutat. 
 
A bevételi elmaradás teljes egészében a működési költségvetésben jelentkezett, a felhalmozási 
költségvetés teljesítése 148,2 M Ft az éves módosított előirányzati összeget, 124,6 M Ft-ot is 
túlteljesítette. 
 

2.6.2. A követelések változása 
 

A Felügyelet követelés állománya az előző évhez viszonyítva 15,0%-kal, 138,5 M Ft-tal 
787,3 M Ft-ra csökkent. 2013. szeptember 30-án munkáltatói lakáskölcsönnel kapcsolatban 
499,5 M Ft, adósokkal szemben 227,7 M Ft, vevőkkel szemben 0,6 M Ft követelés állt fenn. 
Ezen felül a Felügyelet munkavállalókkal szembeni követelésként 1,6 M Ft-ot, egyéb rövid 
lejáratú követelésként pedig 57,9 M Ft-ot mutatott ki. 
 
Az összes követelés állományra az intézmény 811,7 M Ft értékvesztést számolt el. 
 

2.7. Személyi juttatások 
 

A Felügyelet 2013. január –szeptember időszakában összesen 4.375,7 M Ft személyi juttatást 
fizetett ki. 

 

2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás 
 

A Felügyelet költségvetési (engedélyezett) létszámkerete 2013. évben nem változott, továbbra 
is 530 fő volt.  
 
A tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 556 fő volt. Az ösztöndíjas foglalkoztatottak 
létszáma 15 fő, prémiumévek program keretébe helyezettek létszáma 4 fő volt. 
A Felügyeleten a vezetők létszáma 99 fő volt. Köztisztviselőként a Felügyeleten átlagosan 
453 fő, munkavállalóként 88 fő dolgozott. 
 
A személyi juttatásokra fordított kiadások a 2012. évi teljesítés 75%-ához 4.123,3 M Ft képest 
252,4 M Ft-os növekedést mutatnak. A növekedés alapvetően a Felügyelet megszűnéséből 
adódó egyszeri kifizetésekre vezethető vissza. 2013-ban végkielégítésre 71,6 M Ft, 
felmentésre 69,0 M Ft, szabadság megváltásra 127,2 M Ft került kifizetésre. 

 
 

 

2.8. Előirányzat-maradvány 
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A Felügyelet beszámolójában kimutatott -121,3 M Ft maradvány a költségvetési passzív 
függő elszámolása (126,8 M Ft) és a költségvetési aktív függő és átfutó kiadások (5,5 M Ft) 
egyenlegét mutatja a megszűnés pillanatában.  
 
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról 
szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozattal került jóváhagyásra a Felügyelet 2012. évi 
szabad maradványa, 1.855,6 M Ft. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1.618,7 M Ft 
a felhasználások fedezeteként, azok felhasználásakor került előirányzatosításra. 

 

3. Egyéb 

 

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 

A Felügyelet mérleg főösszege a 2012. évi 5.208,4 M Ft-ról a pénzeszközök kivezetése, ill. a 
tartalék felhasználása okán a záró beszámolóban 1.419,8 M Ft-ra csökkent. 

 

3.3. Gazdasági társaságokban való részvétel 

 
A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. jogelődjét, a Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú 
Társaságot 1997. február 28. napján a Felügyelet egyik jogelődje az Állami Pénz- és 
Tőkepiaci Felügyelet alapította. A Társaság feladata ágazati törvények alapján a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló (2013. szeptember 30-án hatályos) 2010. évi CLVIII. 
törvény (Psztv.) 4. §-ában meghatározott pénzügyi szervezetek felszámolása, végelszámolása, 
illetve ezen szervezeteket érintő felügyeleti biztosi tevékenység ellátása. 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Felügyelettel az SZT-28027/1 számú, társasági 
részesedés vagyonkezelésének megszüntetéséről szóló megállapodást és az SZT-39190 
számú, társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó 
megbízási szerződést kötött 2013. augusztusában, mely alapján a Felügyelet az 50 M Ft-os 
részesedését kivezette könyveiből. 

 
 

 

 

3.5. Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások 
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A kölcsönök előirányzatának teljesülése a 2012. évi adatok időarányos teljesüléséhez, 40,5 M 
Ft-hoz képest is csökkentek. 2013. évben a Felügyelet 5 fő lakhatásának megoldását segítette 
kölcsön nyújtásával 30,5 M Ft összegben. 
2013. szeptemberére a kölcsön kintlévősége a Felügyeletnek a tavalyi 648,5 M Ft-ról 499,5 M 
Ft-ra csökkent.   
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b. Intézményi alcím 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
2.1 Az előirányzatok teljesítésének levezetése  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet

20.01 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 9 809,5   9 639,0   9 639,0   13 471,4   10 608,9   108,1% 78,8%
ebből:  személyi juttatás 5 497,7   5 689,4   5 689,4   5 559,6   4 375,7   79,6% 78,7%

Bevétel 9 962,7   9 639,0   9 639,0   10 068,0   7 084,2   71,1% 70,4%
Támogatás 180,6   - - 236,5   236,5   131,0% 100,0%
Előirányzat-maradvány 1 920,0   - - 3 166,9   3 166,9   164,9% 100,0%
Létszám (fő) 562,0   530,0   530,0   530,0   556,0   98,9% 104,9%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 

Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet

20. 01 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 

személyi 

juttatás

Létszám 
(engedélye-

zett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 639,0   9 639,0   5 689,4   530   
Módosítások jogcímenként
-Maradvány 3 166,9   3 166,9   946,6   
-Intézmény finanszírozása 236,5   236,5   185,4   
-Intézményi hatáskörű módosítás 307,4   307,4   -1 261,8 
-Bevétel emelés (lakáskölcsön) 24,0   24,0   
-Stratégiai ágazat 2012-es támogatásának 
visszautalása a HNKht. Részéről, majd 
továbbutalás a MÁK felé  

97,6   97,6   

2013. évi módosított előirányzat 13 471,4   13 234,9   236,5   5 559,6   530   

 

 
2.2. A főbb kiadási tételek 
 
2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai 
 

Az intézmény esetében előirányzat-módosításra az előző évi maradvány-igénybevétele, a 
Felügyelet egyszeri kiadásaira kapott támogatás okán, a befizetési kötelezettség 
megteremtése, valamint a záráshoz kapcsolódó kifizetések teljesítése érdekében volt szükség. 
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2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 

Miután a fejezetnek csupán a 01. alcímén van személyi kiadása, a fejezeti és az intézményi 
létszám adatok valamint a személyi kiadási teljesítések megegyeznek egymással. 

 

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása 
 

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt, 62,0 %-ot, a befizetési kötelezettséget is 
tartalmazó adók, díjak, befizetések képviselték. Jelentős a dologi kifizetéseken belül még a 
székház bérlethez, közmű kiadásokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások részaránya is, 20,9 
%-al. Ezen túlmenően számottevőek még az ÁFA fizetési kötelezettségek 7,1 %-al, valamint 
a kiküldetési, reprezentációs, reklám kiadások 5,1 %-al. 
 

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások legnagyobb részét a Felügyelet informatikai jellegű - azon belül is a 
szoftverfejlesztési - beruházásai tették ki. 
 
Több fejlesztés, figyelemmel a Felügyelet megszűnésére, már nem indult el. 
 

2.3. A bevételek alakulása 
 

A Psztv-ben rögzítettek szerint a Felügyelet bevételeit a felügyeleti díj, a Felügyelet által 
kiszabott bírságok, az igazgatási szolgáltatási díjak, valamint az egyéb bevételek alkotják. 
 

2.3.1. A bevételek tervezettől való eltérése 

 
2013. évben a pénzforgalmi bevételek 7.084,2 M Ft-ban teljesültek, ez a 2012. évi 9.962,7 M 
Ft-os teljesülés időarányos részének (7.472,0 M Ft-nak) 94,8 %-a. 
 
2013. évben a felügyeleti díjbevételek 6.177,1 M Ft-os teljesülése 9,6%-kal alulmúlta a 2012. 
évi időarányos szintet, 6.831,8 M Ft-ot. 
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1. 2. 3. 4.

Pénzpiac 6 806,5   74,7% 4 294,8   69,5%
Tőkepiac 1 018,0   11,2% 841,3   13,6%
Biztosítás 981,3   10,8% 777,6   12,6%
Pénztárak 303,3   3,3% 263,4   4,3%
Összesen 9 109,1   100,0% 6 177,1   100,0%

Szektor
millió forintban, egy tizedessel ill. %-ban

2012. év 2013. év

 
 
 
A bírságbevételek az első háromnegyed évben 236,3 M Ft-al a módosított előirányzat (250 M 
Ft) közelében teljesültek. 
 
Az igazgatás szolgáltatási díjak teljesülése (88,3 M Ft) jelentősen elmaradt, a tervezett 150 M 
Ft-tól. 
 
A számlás és egyéb bevételek részaránya - 0,2 % - továbbra is jelentéktelen volt az összes 
bevételhez viszonyítva.  
A fejezeti kezelésű előirányzat  2012. évi fejezeti maradványa 307,4 M Ft, az intézményhez 
került átcsoportosításra. Nemzetközi szervezettől, Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-től 
– elszámolások alapján – összesen 111,1 M Ft bevétel keletkezett. Lakás kölcsön 
visszatérülésből a Felügyeletre további 148,2 M Ft folyt be. A bevétel az egyszeri  – a Psztv. 
31. § (6) bekezdése szerinti  – visszafizetések okán jelentősen meghaladta a tervezettet, 98, 8 
M Ft-ot.  
 

2.4. Előirányzat-maradvány 

2.4.1. A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei  

 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az előirányzatokat a következők 
szerint növelte: személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok esetén 4,1 M Ft, dologi 
kiadások 512,2 M Ft, pénzeszköz átadás 969,1 M Ft, beruházások 115,3 M Ft, ill. egyéb 
áthúzódó felhalmozási kiadások 18,0 M Ft. 
 
A Felügyelet a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa összegét, 1.548,2 M 
Ft-ot 2013. évi működésének finanszírozására fordította. 
 

2.4.2. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 

 
Miután csak a 01. alcímen került maradvány kimutatásra, a teljesítés megegyezik a fejezet 
összesennel. 
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3. Egyéb 

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A Felügyelet mérleg főösszege a 2012. évi 4.901,0 M Ft-ról a pénzeszközök kivezetése után a 
záró beszámolóban 1.419,8 M Ft-ra csökkent. 
 

3.2. Az alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége 
 
A Felügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 

3.3. Kiszervezett tevékenységek, szervezetek 
 
A Felügyelet tevékenységeit önállóan látta el, outsourcing lehetőségével 2013-ban nem élt.  
 

3.4. Kiemelt állami nagyberuházások 
 

Felügyelet kiemelt állami beruházásban nem vett részt. 

3.5. Átmenetileg szabad pénzeszköz 
 
Felügyelet a vonatkozó jogszabályok szerint számláit a Magyar Államkincstárnál volt köteles 
vezetni, szabad eszközeit nem fektethette be. 

 

3.6. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó társaságok 
 

aránya összege

Hitelintézeti Felszámoló 
Nonprofit Kft.

214,4   
pénzügyi üzletág 
működési 
finanszírozása

Hitelintézeti Felszámoló 
Nonprofit Kft.

3,8   
pénzügyi üzletág 
felhalmozási 
finaszírozása

1 Felügyelet könyveiből kivezetésre került.

Költségvetési 
támogatás 

összege (M Ft)

Költségvetési 
támogatás 

célja

50,0 100,0% 50,0

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése

Saját tőke 
értéke ( M Ft)

Állami tulajdonú 

részesedés1

 
A Társaság működési finanszírozásán túl 2013. évben a Felügyelet hozzájárult az elavult 
tárgyi eszközök cseréjéhez, fejlesztéséhez is. 
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c. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. Az előirányzatok alakulása 

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

2.1 Az előirányzatok teljesítésének levezetése  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet

20.02 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

2012. évi 

tény

2013. évi 

eredeti 

előirányzat

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

tény
5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 0,0   0,0   307,4   307,4   – 100,0%
ebből:  személyi juttatás

Bevétel 307,4   0,0   0,0   0,0   – -
Támogatás
Előirányzat-maradvány – 307,4   307,4   – –
Létszám (fő) 

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 

Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet

20. 02 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 

személyi 

juttatás

Létszám 

(engedélye-

zett)

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0,0
Módosítások jogcímenként
-Maradvány 307,4 307,4
2013. évi módosított előirányzat 307,4 307,4 0,0  

 

A fejezeti kezelésű előirányzat forrása a 2012. évi maradvány volt. Ezen maradvány év 
közben átcsoportosításra került az intézményhez. 

 

 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete évközben jogutód nélkül megszűnt, a záró 
beszámolót és a vagyonátadási jelentést a Magyar Nemzeti Bank elkészítette, a 
törvényjavaslathoz tartozó releváns számszaki részek és a szöveges indokolás ezzel 
összhangban áll. 
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I. Országgyűlés 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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Bevezetés  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) a többször 
módosított 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény szerint, az Országgyűlés I. fejezete, 21 címe alatt 2012. 
január 01-vel kezdte meg tevékenységét, működését, valamint gazdálkodását. 

Magyarország Alaptörvényének VI. cikke rögzíti, hogy mindenkinek joga van a személyes 
adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. 
A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 
érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független Hatóságunk ellenőrzi. 
A feladatok ellátására a korábbi ombudsmani rendszerhez képest új modell, a hatósági 
rendszer került meghatározásra az Alaptörvényben. Az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 2012. január 
1-jén, az Alaptörvénnyel egy időben lépett hatályba. A NAIH-ra vonatkozó részletes 
szabályokat az Infotv. V. fejezete tartalmazza. 

I. fejezet 21. cím 1. alcím Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Az 1. alcím alatt a NAIH intézményi, működési szintje helyezkedik el. PIR törzsszáma: 
795779., ÁHTI azonosító száma: 331717., honlapjának címe: www.naih.hu. Az I. fejezet 
21. cím Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – fejezeti jogosítványokkal 
rendelkezik.  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, 
alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, 
közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság, egyéb intézmény nem tartozik. 

Önállóan működő és gazdálkodó autonóm államigazgatási szerv. A szakfeladat-rend szerint 
ellátott tevékenységi köre: 841113 Államhatalmi szervek tevékenysége. 

Alapító Okiratában és az Infotv.-ben meghatározott feladata, hogy független és önálló 
szervezetként, külső befolyástól mentesen, pártatlanul, a Magyarország Alaptörvényében 
biztosított alapvető jogokat, nevezetesen a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, 
és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvénysülését elősegítse és 
ellenőrizze. Az információs jogok közös felügyeletére irányuló hagyományos magyar jogi 
megoldás tehát változatlanul érvényben maradt. Az Infotv. értelmében a NAIH a korábbi, 
ombudsmani mozgástéren túlmenően a bírságolási jogot is magába foglaló hatósági jogkörrel 
is rendelkezik.  

A NAIH létrehozása az Alaptörvényben rögzített szervezeti változások sorába illeszkedik. 
A jogalkotó a független működés számos garanciáját építette be a törvénybe, ezáltal 
Magyarország maradéktalanul eleget tesz az e téren kötelező uniós előírásoknak. 2012. január 
1-től a NAIH képviseli Magyarországot az adatvédelem területén működő uniós 
testületekben és munkacsoportokban is. 

A Hatóságunk Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály munkáját a 2012-ben bevezetett 
Saldo pénzügyi, gazdálkodási, ügyviteli integrált informatikai gazdálkodási rendszer 
támogatja. E szoftver működése útján valósult meg a kötelezettségvállalás előírása és 
nyilvántartása, a pénzügyi és áfa nyilvántartás, a főkönyvi könyvelés, a tárgyieszköz-
könyvelés, anyagnyilvántartás, projektekkel kapcsolatos könyvelés, nyilvántartás, kis értékű 
tárgyi eszköznyilvántartás, valamint a leltárnyilvántartás. 
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A humánerőforrás és bérgazdálkodás részére a nehézkesen kezelhető Saldo bérszámfejtő 
modul helyett, 2013-tól bevezettük a JDolBer személyügyi és bérszámfejtő rendszernek a 
NAIH elvárásai szerint továbbfejlesztett változatát, mely nagyban segíti a közszolgálati 
jogviszonnyal, valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos kinevezések és kinevezés 
módosítások előkészítését, és a humánerőforrás gazdálkodásunkat. 

Hatóságunk autonóm államigazgatási szervként nem csatlakozott ez idáig (az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 44. §-a alapján meghatározott) KIR 
központosított bérszámfejtési rendszerhez. 

A 2013. év működésének, gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzését, – megbízás 
alapján, továbbra is – a szervezettől független belső ellenőr végezte. 

A 2012 elejétől tartó, a 2013 teljes évét érintő székház felújításunk (amely napjainkban is 
tart) nagymértékben befolyásolta, sokszor időben korlátozta a kiadási előirányzat időbeni 
teljesítését, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyságát, mivel a megrendelések 
teljesítésének módosítását kellett kezdeményeznünk egyes esetekben. A teljes felújítást az 
MNV Zrt. kezdeményezte és finanszírozza. 

Céljaink megvalósítását segítette az Országgyűlés által elfogadott 2012. évi CCIV. törvény 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről, mely a költségvetési tárgyalásaink után 
pozitívan alakult. Többek között az éves költségvetés által meg tudtuk valósítani a 
köztisztviselői illetmények megfelelő mértékű eltérítését, melyet a jogszabály sajnálatos 
módon nem tesz lehetővé. A dologi előirányzatunk lehetővé tett több olyan beszerzést az 
infrastruktúra fejlesztéséhez, működtetéséhez, melyet nem tudtunk 2012-ben megvalósítani.  

A 20 millió Ft-ra tervezett felhalmozási költségvetésünkből, – annak ellenére, hogy ebből a 
keretből indítványoztuk a fejezeti tartalék átcsoportosítását – sikerült beszereznünk az 
elnökhelyettes számára személyi használatú személygépkocsit, az erre fordítható 
költségkeretnél lényegesen kedvezőbben, ez által kisebb informatikai beszerzésekre is nyílt 
lehetőségünk. 

A Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály létszáma 2013. novemberig 6 fő, majd a 
létszámot 7 főre növeltük részben a megfelelő helyettesítési rend kialakítása, a 2013. óta 
bevezetetett auditálási tevékenység többlet feladata miatt, a megnövekedett külföldi (Uniós) 
kiküldetések, az elnyert EKOP pályázat miatt.  

A Hatóság feladatait az Alapító Okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos 
likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósította meg.  

A 2012. évi költségvetésünk jelentős mértékben alultervezett volt, melynek oka az igen korai, 
2011. májusi tervezés, és az a tény, hogy 2011. év végéig a korábbi ombudsmani hivatal, az 
OBH keretei között működött az adatvédelmi felügyelő szervezet, mint adatvédelmi 
országgyűlési biztos. 2011-ben, az önálló NAIH kialakításához, és működtetéséhez előre nem 
lehetett minden összetevővel számolni, nem lehetett ismerni a szükséges és elégséges 
költségvetési támogatás összegét. 

A 2013. évi költségvetési tervezéshez általunk benyújtott, működési és fejlesztési célú 
igényeinket alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 
sarokszámok jelentősen javítottak a helyzetünkön. Összességében 19,8%-kal, 77,2 millió Ft-
tal emelkedett a költségvetési előirányzatunk, mely nagyobb részben a működési 
költségvetésünket érintette, több mint 20%-os növekedéssel. A személyi kiadások 
előirányzata 17,8%-kal növekedett a hozzá tartozó járulékkal együtt. A dologi kiadások 
előirányzata majdnem 33,0%-kal, azaz 20 millió Ft-tal lett több, mint előző évben. 
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Az I. Fejezet 21./01. cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint 
intézmény 

Az intézmény 2012. évi tényadatokhoz viszonyított 2013. évi kiadási és bevételi adatait az 
alábbi táblázat foglalja össze: 

adatok MFt-ban 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  millió forintban, egy tizedessel   %-ban  

Kiadás 371,8 477,0 477,0 503,4 469,4 126,3 93,2 

 ebből:  személyi juttatás 209,4 296,4 296,4 300,7 293,1 140,0 97,5 

Bevétel 0,6 0,0 0,0 17,0 17,0 2833,3 100,0 

Támogatás 389,6 477,0 477,0 468,0 468,0 120,1 100,0 

Előirányzat-maradvány 0,0 –  18,4 18,4  100,0 

Létszám (fő)  47,0** 59,0* 59,0* 59,0* 56,0** 119,2 94,9 

(*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám) 
 

A NAIH költségvetési támogatása 2012. évi CCIV. törvény szerint 477 millió Ft volt, mely 
összegből zárolásra került 9,5 millió Ft fejezeti tartalék. Az előző évi maradvány 
(18 382 ezer Ft) – mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, és a 2013. évi 
előirányzatot növelte, – kiadási teljesítése maradéktalanul megtörtént az év során. 

A 2013. évben a NAIH-hoz befolyt bevételek megjelentek az előirányzatokban. A következő 
táblázat a bevételi előirányzat évközi változásait szemlélteti. 

 adatok ezer Ft-ban 

 Költségvetési 
támogatás 

Intézményi 
működési 

bevétel 

Működési 
célú pénz-

eszköz 
átvétel 

ÁH 
kívülről 

Támogatás 
értékű 

működési 
bevételek 

Előző évi 
előirányzati 
maradvány 

felhasználása 

Összesen 

Eredeti előirányzat 477 000         477 000 

Többlet bevételek   4 315       4 315 

Facebook támogatás     593     593 

Fejezeti tartalék képzés - 9 500         - 9 500 

NMHH támogatás       3 000   3 000 

EKOP pályázat előlege       9 140   9 140 

Előző évi maradvány         18 382 18 382 

Bérkompenzáció támoga-
tása 

480         480 

Összesen 467 980 4 315 593 12 140 18 382 503 410 

Az 593 ezer Ft összegű, külső szervezettől származó támogatás a NAIH kiskorúak internet 
használatát segítő, gyermekjogi projekt részére történt. Növelte az intézmény bevételét az 
NMHH 3,0 millió Ft-os támogatása – mely szintén a NAIH gyermekjogi projektjének 
megvalósításához nyújtott támogatási összeg volt –, valamint az EKOP 1.1.7-2012-2013-
0001 pályázatának 9 140 ezer Ft-os előlege. 
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Az intézmény működési bevételét növelte továbbá az Infotv.-ben is nevesített adatvédelmi 
audit tevékenység ellenértéke, mely 3,6 millió Ft volt, illetve a biztosító kártérítése 
0,5 millió Ft összegben. 

Az I. Fejezet 21./02 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

adatok MFt-ban 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  millió forintban, egy tizedessel   %-ban  

Kiadás    21,6 12,1  56,0 

 ebből:  személyi 
juttatás 

       

Bevétel        

Támogatás 12,1   9,5 9,5 78,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

   12,1 12,1  100,0 

Létszám (fő)         

Az előző évi 12.100 ezer Ft fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék a 2013. év elején még 
emelte a költségvetési főösszegünket, viszont év közben a 766/2013. (X. 25.) Korm. 
határozat értelmében, kezdeményeztük ennek átutalását a Miniszterelnökség fejezet részére.  

A 2013.évi XCII. tv. szerinti fejezeti tartalék képzés 9,5 millió Ft-os zárolt előirányzata a 
fejezeti tartalékon van jelenleg is, felhasználása nem történt meg. 

I. Fejezet 21. cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság összesített adatai 

adatok MFt-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélye-

zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 477,0  477,0 296,4 59,0 
Módosítások jogcímenként *      
1159/B7 (III.28.) Korm. hat. 2013.évi 
kompenzáció 

0,7  0,7 0,5  

2012.évi maradv.ig.-be vétele 18,4   0,8  
2012.évi maradv.ig.-be vétele  12,1     
2013.évi XCII.tv. Fejezeti tartalék képzés  
Intézm.-től 

-9,5  -9,5   

2013.évi XCII.tv. Fejezeti tartalék 
képz.Fej.kez.előir.-ra 

9,5  9,5   

Többlet bevét (adatvéd.audit) miatti előir.mód 3,6 3,6    
Többlet bevét (kártér.+költs.tér) miatti 
előir.mód 

0,7 0,7    

Tám.ért.m.célú bevét gyerekjogi projekt 
támogatása 

3,0 3,0    

Tám.ért.m.célú bevét EKOP 1.1.7-2012-2013-
0001 pályázat  

9,1 9,1  7,2  

3932/36/2013 NGM. rend. kompenzáció 
elszámolása 

-0,2  -0,2 -0,1  
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Átcsop.személyi+m.adókat terh.jár kiad. .előir. 
terhére 

-7,2   -4,4  

Átcsop dologi+int.beruh.kiad.előri. javára 7,2     
M.célú pe. átvét. gyerekjogi projekt támogatása 0,6 0,6  0,3  
2013. évi módosított előirányzat 525,0 17,0 477,5 300,7 59,0 
(* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében 
tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről.) 

A fenti táblázat az év közbeni törvényi változások, az előre nem látható többletbevételek, a 
fejezeti tartalékképzés, a kiadási kiemelt előirányzatok összesített adatait mutatja.  

A 2013. évi kiadási előirányzat évközi módosításai 

Az I. Fejezet 21./01. cím Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság intézménynél 

 adatok ezer Ft-ban 

Bevételek 
jogcímenként 

Személyi 
juttatás 

Munkaadókat 
terhelő 

járulékok 

Dologi 
kiadások 

Beruházások Összesen 

Eredeti előirányzat  296 400 79 800 80 800 20 000 477 000 

2013.évi bér-
kompenzáció 
támogatás 

378 102     480 

2012. évi maradvány 
igénybe vétele 

859 300 12 074 5 149 18 382 

Fejezeti tartalék       - 9 500 - 9 500 

Többletbevétellel 
kapcsolatos módosítás 

    4.315   4 315 

Pénzeszköz átvétellel 
kapcsolatos módosítás 

260 70 263   593 

Támogatás értékű 
működési bevételekkel 
kapcsolatos módosítás 

    3 000   3 000 

EKOP pályázattal 
kapcsolatos módosítás. 

7 197 1.943     9 140 

Átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 

- 4 438 - 2 713 2 377 4 774 0 

Összesen 300 656 79 502 102 829 20 423 503 410 

A személyi juttatások előirányzata, valamint a járulék és szociális hozzájárulási adó 
előirányzat változása abból adódott, hogy a Kormány a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára Hatóságunk részére 480 ezer Ft támogatást 
nyújtott járulékkal együtt.  

A 2012. évi maradványunk 18 382 ezer Ft volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként növelte meg a 2013. évi költségvetésünket, ezt az összeget teljes 
egészében felhasználtuk. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a NAIH 
számára is előírta a kötelező tartalékképzést, ezért az intézményi beruházási előirányzatunkat 
9 500 ezer Ft-tal csökkentenünk kellett. 

2013-ban elkezdődött az adatvédelmi auditálási szolgáltatás, ebből a tevékenységből 
származó bevételünk tette lehetővé a dologi előirányzatunk növelését. A teljes dologi 
előirányzat növekedése 4 315 ezer Ft volt, mely összegből 3 556 ezer Ft adatvédelmi 
audithoz kapcsolódó bevétel. 
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A NAIH gyerekjogi projektje keretében a kiskorúak biztonságos és tudatos internet 
használatának elősegítésével foglalkozó hatósági tanulmány angol nyelvre történő 
fordításához és publikálásához 2 000 EUR-t, közel 593 ezer Ft támogatást nyújtott a 
Facebook Ireland Limited Társaság. Továbbá ehhez a projekthez kapcsolódóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóságtól kapott a NAIH célzottan 3 000 ezer Ft támogatást. 

Az Új Széchenyi Terv keretében az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatási 
rendszerében elnyert EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 számú pályázatunkhoz 9 140 ezer Ft 
összegű támogatási előleg került részünkre folyósításra, mely összeg a pályázatból adódóan, 
emelte az éves előirányzatunk személyi és járulék összegét, ebből nem történt kifizetés 2013-
ban, a támogatói szerződés értelmében kötelezettségvállalással terhelt maradvány lett. 

Kiemelt előirányzataink között átcsoportosítást hajtottunk végre a be nem töltött álláshelyek 
megtakarításából, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terhére, a dologi 
kiadások előirányzata, valamint a beruházások előirányzata javára. 

A szociális hozzájárulási adó kedvezmény miatti megtakarítást, a munkahelyvédelmi 
akcióterv címén, a dologi kiadások előirányzata terhére, közel 1 800 ezer Ft fizettünk be a 
központi költségvetés javára. 

A kiadási előirányzat teljesítése  

Az I. Fejezet 21./01. cím Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság intézménynél 

 adatok ezer Ft-ban 

 Kiadási jogcímek 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

Személyi juttatások 300 656 293 079 7 577 

Munkaadókat terhelő járulékok 79 502 76 419 3 083 

Dologi kiadások 102 829 83 592 19 237 

Beruházások 20 423 16 302 4 121 

Összesen 503 410 469 392 34 018 

A 300 656 ezer Ft összegű személyi juttatások kiadási előirányzat teljesítésén belül, a 
rendszeres személyi juttatások kiadása 82 %-ot (241 304 ezer Ft-ot) tesz ki a teljes személyi 
juttatáson belül. A különféle költségtérítések és juttatások 14 %, (39 975 ezer Ft), a külső 
személyi juttatások majdnem 4 %, (11 800 ezer Ft) összeget jelentettek. A rendszeres 
személyi juttatáson kívül egyszeri 300 ezer Ft összegű ruházati költségtérítéssel, és 80 ezer Ft 
összegű bankköltség hozzájárulással támogatta munkavállalóit a NAIH a cafeterián kívül. 

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 29 136 ezer Ft (35 %), kommunikációs 
szolgáltatásra 9 238 ezer Ft (11 %), közüzemi díjakra 5 420 ezer Ft (6 %), egyéb üzemeltetési 
kiadásokra 8 635 ezer Ft (10%), kiküldetésre, reprezentációra reklám és propaganda 
kiadásokra 13 749 ezer Ft (17 %), egyéb dologi kiadásokra 8 071 ezer Ft (10%), míg adók, 
díjak befizetésére 9 343 ezer Ft (11 %) került kifizetésre. 

Intézményi beruházások között a számítástechnikai eszközök beszerzése 3 505 ezer Ft (21%), 
egyéb gépek berendezések (informatikai és ügyviteli) vásárlása 5 479 ezer Ft (34%) összegbe 
került. Szolgálati gépjármű vásárlása történt – az elnökhelyettes részére – 7 318 ezer Ft 
értékben, az erre fordítható 10 millió forintos keretnél lényegesen kedvezőbb áron. 
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A 2013. évi maradványok alakulása 

2013. évben keletkezett 34 018 ezer Ft maradványunk kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány, melyből 2 803 ezer Ft a gyerekjogi projekthez kapcsolódó, 9 140 ezer Ft az 
EKOP pályázat előlege, a kiemelt személyi kifizetések előirányzatán. Fejezeti tartalékképzés 
miatti 9 500 ezer Ft maradványról nem született döntés. A 19 237 ezer Ft dologi 
maradványból a szállítói számlák rendezése megtörtént még januárban. Az elhúzódó felújítás 
miatt a 2013-ban megrendelt – kis területű irodák célszerű, egyedi bútorai, valamint az irodák 
árnyékolására, dekorálására függönyök, árnyékolók – szállítása 2014-ben fog megtörténni. 

Decemberben szerződést kötöttünk az iroda épületünk komplex energetikai vizsgálatára 
annak érdekében, hogy a jelenlegi felújítást ki kell-e egészíteni a külső homlokzati és a 
födém szigetelésével, mivel az épület vagyonkezelésbe történő vétele után, a klíma rendszer 
megemelkedő energia igényét költségvetésünkből kell majd finanszíroznunk. 

A felhalmozási előirányzat maradvány terhére szerződést kötöttünk a fszt. és az I. emelet 
komplex gyengeáramú rendszerére. 

Bírság bevételek alakulása 

A bírságbevételek beszedése, kezelése, a teljes bevétel továbbutalása a központi költségvetés 
javára a Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály feladatai közé tartozik. A Hatóság a 
bírság bevételekből nem részesedik. 

A Hatóság 2013. évi mérlege 

A mérleg főösszege több mint 49%-kal, 49 369 ezer Ft-ról 73 669 ezer Ft-ra emelkedett 
2012. évről 2013. év végére. Ennek részben a 2013. évet érintő beruházások, részben a 
2013. december 31-i pénzeszközök (33 755 ezer Ft) állományi értéke, nagysága a 
magyarázata.  

A készleten lévő szoftverek 2013. évi értékcsökkenése 2 652 ezer Ft volt, nettó értékük év 
végén 3 783 ezer Ft, mely értékcsökkenési leírás ugyan csökkentette az eszközértéket, 
viszont a beszerzett tárgyi eszközök növelték a következőképpen: 

2012. év végén megrendelésre került bruttó 10 121 ezer Ft értékben egy 7 személyes 
gépkocsi a hatósági vizsgálatokra való kiszállások miatt. Ennek a szerződésben rögzített 
előleg számlája kiegyenlítésre került 2012. év végén. A személygépkocsi üzembe helyezése 
2013. év elején történt meg, valamint az előleg kivezetése is. Ezen kívül beszereztünk 
7 318 ezer Ft értékben 2013-ban egy személyi használatú gépkocsit az elnökhelyettes részére. 
Valamint 8 984 ezer Ft értékben informatikai, biztonságtechnikai beruházások és ügyvitelei 
gépek beszerzése történt, a jelentősen elmaradt infrastruktúra javítása érdekében. 

A befektetett eszközök teljes évi elszámolt terv szerinti értékcsökkenése összesen 
11 008 ezer Ft volt, 2013-ban terven felüli értékcsökkenés nem volt. 

A tárgyévi nyitó befektetett eszközállomány értéke 59 465 ezer Ft volt. A teljes 
értékcsökkenés 49 612 ezer Ft, a tárgyévi záró nettó állományi érték 36 276 ezer Ft. A „0”-ra 
leírt eszközök bruttó értéke 33 990 ezer Ft.  

A követeléseink állománya tárgyév december 31-én 3 404 ezer Ft volt. 
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I. Országgyűlés 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
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1. Feladatkör, tevékenység 

Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 
Honlap címe: www.egyenlobanasmod.hu;  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (hatóság) az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján 
jogállását tekintve az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző, 
az ország egész területére kiterjedő illetékességű, autonóm, független államigazgatási 
szerv (Ebktv. 33. §). Mint államigazgatási szerv hatósági eljárása során az Ebktv-n túl 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) szabályai szerint jár el.  
A hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg, döntései ellen fellebbezésnek 
helye nincsen, határozataival szemben bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.  
 
A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a 
jogaiban sértett fél kérelmére vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból 
hatósági eljárást folytat le, annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos 
megkülönböztetés. A hatóság legfőbb feladata az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód 
szempontjainak érvényesítése. 
A hatóság eljárása többnyire kérelemre indul, mely előterjeszthető – formai kényszer 
nélkül – szóban, írásban vagy az ügyfélkapun keresztül. A kérelmek benyújtásában, az 
egyenlő bánásmód követelményével, annak érvényesítésével összefüggő 
felvilágosításban, jogi tanácsadásban nagy szerepet játszik a megyei referensi hálózat, 
mely a megyékben több helyen is, havonta, rendszeres ügyfélfogadási időpontokban 
segíti a hatékony jogvédelmet és a hatóság munkáját. 
 
A hatóság tevékenysége során nagy figyelmet fordít a vonatkozó, nemzetközi jogi 
szabályozások, gyakorlat és a hazai bírósági döntések, joggyakorlat nyomon 
követésére és beépítésére saját határozataiba. A hatóság részt vesz több nemzetközi 
szervezet munkájában. 
 
 
 
A hatósági eljárásokon túl a hatóság jelentős feladatát képezi a tájékoztatás és az 
egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez történő egyénre szabott 
segítségnyújtás az érintettek számára. Erre az érintett személy megkeresésére 
telefonon, e-mailen, levélben, illetve ügyfélfogadás során személyesen is sor kerülhet.  
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2013. évi tevékenysége a számok tükrében 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2013. évben 1496 beadvány érkezett, mely több 
mint másfélszerese az előző években érkezett panaszok számának. 
Ebbe a számba beletartozik az a 173 panaszbeadvány is, mely a 19 megyében dolgozó 
egyenlőbánásmód-referens közreműködésével készült el az általuk tartott 
ügyfélfogadáson, ahol emellett 2730 regisztrációs lap felvételére is sor került azokról a 
bejelentésekről, amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak. 
 
 
A hatóság 2013. évben a beadványok alapján 589 esetben indított eljárást, míg 907 
esetben tájékoztatta a hozzá forduló ügyfelet, hogy kérelme nem tekinthető 
diszkriminációs panasznak és más szervhez irányította a panaszost. 
 
2013. évben 345 közigazgatási döntés született, mely 122 esetben elutasító 
határozattal, 120 esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult, 52 esetben érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítással végződött, 21 esetben állapította meg a hatóság, hogy az 
eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és 30 esetben 
egyezséget jóváhagyó határozat született.  
 
 
A hatóság döntéseivel szemben (ebbe beletartoznak a 2012 végén meghozott döntések 
is) 2013-ban 30 esetben fordult az ügyfelek valamelyike bírósághoz. Tekintettel az 
előző évről áthúzódó ügyekre, 35 esetben a bíróság elutasította a felperes keresetét 
vagy megszüntette a pert (pl. azért, mert a keresetet visszavonták, vagy idézés 
kibocsátása sem történt meg hiánypótlás elmulasztása miatt). Mindösszesen egy 
esetben helyezte hatályon kívül a bíróság a hatóság döntését, és három további esetben 
ezzel egyidejűleg új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot. Számos ügy végződött 
a Kúria előtt, vagy azért, mert a hatóság nem értett egyet a bíróság ítéletével, vagy 
mert az ellenérdekű fél bízott a rendkívüli perorvoslati eljárás során abban, hogy 
javára szóló döntés születik. A Kúria 7 esetben hatályában fenntartotta a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét (ezekben az esetekben nem a hatóság 
terjesztette elő a felülvizsgálati kérelmet), egy esetben történt az eljáró bíróság új 
eljárásra utasítása, amikor viszont a hatóság kérte a Kúriát a számára sérelmes ítélet 
hatályon kívül helyezésére, és további két esetben – ugyancsak a hatóság kérelmére, a 
Kúria hatályon kívül helyezve a sérelmes elsőfokú döntést, elutasította a kereseti 
kérelmet. 
 
 

Nemzetközi kapcsolatok 
 
A hatóság 2013-ban is kiemelt figyelmet fordított nemzetközi kapcsolatainak 
ápolására. A nemzetközi kapcsolattartás fő fóruma ebben az évben is az egyenlő 
bánásmóddal foglalkozó európai szervezeteket tömörítő European Network of 
Equality Bodies (Equinet) nevű szervezet volt. A hatóság részt vett az EQUINET által 
működtetett munkacsoportok tevékenységében, illetve az általa szervezett szakmai 
továbbképzéseken is. 
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság delegálta képviselőjét az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének (FRA) „CLARITY” nevű új kísérleti projektjébe. A projekt célja, 
hogy a releváns panaszkezelési mechanizmusok feltérképezése és az Európai Unió 
tagállamaiban működő, emberi jogokkal foglalkozó, nem-peres szervek 
mandátumának tisztázása révén egy olyan interaktív online eszközt hozzon létre, 
amely leegyszerűsíti és megnöveli az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, azáltal, 
hogy megfelelő információt és útmutatást nyújt azon személyek számára, akiknek 
sérültek az alapvető jogai.  
 
Az Equinet és az FRA által szervezett programokon túl - a hatóság nemzetközi 
eseményeken való részvételét illetően - fontos megemlíteni a 2013. február 14-én 
Genfben megrendezett, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezmény (CEDAW) magyarországi 
végrehajtásáról szóló országvédést. A 25 fős magyar delegációt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára vezette. A delegáció 
tagjai az érintett tárcákon és a hatóságon kívül a bírói karból, az ügyészségtől és a 
KSH-tól kerültek kijelölésre.  
Az egyéb nemzetközi események körében a hatóság munkatársa 2013 májusában 
kétnapos konferencián vett részt Dublinban a soros ír Európai Uniós Elnökség 
szervezésében. Az „Egyenlő Polgárok Európája: egyenlőség, alapvető jogok és 
jogállamiság” nevet viselő konferencia („A Europe of Equal Citizens: equality, 
fundamental rights and the rule of law”) alapvetően az Európában tapasztalható 
gyűlölet-bűncselekményekről,  xenofóbiáról, antiszemitizmusról és homofóbiáról való 
széles körű párbeszédet tűzte célul.  
 
A hatóság munkatársa 2013. november 29-én Brüsszelben részt vett az Európai 
Bizottság Igazságügyi Általános Igazgatósága által szervezett „Egyenlőség – jog: 
Milyen egyenlőség?” címmel megrendezett jogi szemináriumon, amelynek témája volt 
az Európai Bíróság egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség témájában az elmúlt években 
hozott és a legfrissebb döntéseinek ismertetése, valamint a francia legfelsőbb bíróság 
által vizsgált néhány eset ismertetése.  
 
Különösen fontos esemény volt a hatóság életében és nemzetközi kapcsolatainak 
színterén a szerb esélyegyenlőségi biztos és munkatársainak budapesti látogatása. 
2013. november 8-án a hatóság elnöke és munkatársai hivatalos munkalátogatáson 
fogadták Prof. Nevena Petrusic-ot, a szerb esélyegyenlőségi biztost és kollégáit, 
valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) két szerbiai 
képviselőjét. A látogatás célja a 2009-ben létrehozott szerb esélyegyenlőséggel és 
egyenlő bánásmóddal foglalkozó testület és az EBH közötti tapasztalatcsere volt.  
 
A hatóság képviselője részt vett az Európai Szociális Kartáról szóló szemináriumon, 
amelyet az Európai Szociális Kartával kapcsolatos jelentések összeállításában 
résztvevő magyarországi szakterületek képviselői számára, az Európa Tanács 
kezdeményezésére, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezett meg. A Magyar 
Kormánynak rendszeres jelentéstételi kötelezettséget kell teljesítenie az Európa Tanács 
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nemzetközi egyezményei, az Európai Szociális Karta, valamint a Módosított Európai 
Szociális Karta ratifikált cikkeinek végrehajtásával kapcsolatban. Az EBH érintett a 
foglalkoztatás, képzés, esélyegyenlőség témakörében a fenti jogintézmények ratifikált 
cikkeiben előírt kötelezettségek teljesítéséről szóló részanyagok elkészítésében.  

 
 
 
 

Projektesemények 
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. április 1-én indította a TÁMOP 5.5.5/08/1-
2008-0001  A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és 

hatósági munka erősítése európai uniós  és hazai finanszírozású projektet.  
 
A 2013-as év fontos időszak volt a projektben, mert február 1-től március végéig 
tartott az a komplex kommunikációs eszközöket használó image kampány, amely 
koncentráltan és célzottan juttatta el az egyenlő bánásmód követelményéről szóló 
üzeneteket és a hatóságról szóló információkat a különböző védett tulajdonságú 
csoportokhoz és társadalmi környezetükhöz.  
 
Az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos tudatosságot és jogtudatosságot 
vizsgáló reprezentatív lakossági mintás 2010-es kutatás második hullámát az image 
kampány után, 2013 tavaszán bonyolítottuk le. A kutatás azonban nem csak a 
jogtudatosság-változások irányait és mintázatait, valamint a két hónapos image 
kampány hatásait mérte, hanem az Egyenlő Bánásmód Hatóság projektben 
megvalósított céljainak eredményességét, az autonóm államigazgatási intézményi 
innovációk hatékonyságát is.  
 
Ugyancsak 2013-ban váltak értékelhetővé a projekt képzési programjában résztvevők 
utókövetéses vizsgálatának eredményei a képzés értékeléséről, arról, hogy a 
képzéseket két év elteltével mennyire tartják hasznosnak, gyakorlatban hasznosítható 
tudást közvetítőnek, az attitűd tartományaiban stabil pozitív irányú résztvevők.  
 
A kutatások bebizonyították, hogy az EBH az alacsony ismeretségű és ügyfélforgalmú, 
korlátozott elérésű kategóriából olyan ismert és elismert államigazgatási intézménnyé 
vált, amely nem csak a diszkriminációs ügyek jogalkalmazói eljárásaiban 
megkerülhetetlen, de innovatív intézményi kommunikációval hatékonyan vesz részt a 
diszkriminációs jelenségek megelőzésében is.  
 
A TÁMOP-5.5.5 projektben a 2013. év egyik legfontosabb eredménye annak 
megerősítése volt, hogy a hátrányos megkülönböztetés eseteiben a réparációt és a 
szankciót alapfeladati körben jogszerűen alkalmazó hatóság hatékony eszköze a 
prevencióban, a diszkrimináció megelőzésében a tényalapú autonóm intézményi 
kommunikáció.   
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Hatósági információszolgáltatás és tudásmegosztás a projekt 2013. évében: 

� 2009. szeptember 1-jétől egyenlőbánásmód-referensi hálózatot alakított ki 
minden megyében. A jogász végzettségű szakemberek havonta a kistérségeket 
is felkeresik szolgáltatásaikkal. 2013. július 1-én megkezdődött az 
egyenlőbánásmód-referensi hálózat fenntartási időszaka, amelyben a 
szolgáltatásnyújtás folyamatos. 2013. június 30-ig 7161 ügyféllel 540 
panaszbeadvány, és 6621 regisztrációs lap készült. 2733 kérdőív tízfokú 
skáláján 9,53 átlagérték jelzi a szolgáltatásnyújtás elfogadottságát az ügyfelek 
körében. 
 

� „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” 
című akkreditált jogi ismeretátadó és érzékenyítő 30 órás képzéssorozatot 2010 
szeptemberében indította el a Hatóság a programban.  A komplex ismeretátadó 
és érzékenyítő saját tananyag fejlesztésű tréningsorozat (80 tréning) 4 
célcsoportot, közel 2000 főt ér el. 2013-ban 12 képzést szerveztünk. Egyet 
budapesti helyszínen, a többit vidéki nagyvárosokban (Debrecen, Sárvár, 
Hódmezővásárhely, Székesfehérvár, Pécs, Orosháza, Siófok, Nyíregyháza, 
Miskolc, Eger). A képzéseken 251 fő vett részt, 21 fő átlagos létszámmal.   

 
� A projekt a kutatási programján keresztül a diszkriminációs mechanizmusok 

feltárására törekszik. A TÁMOP-5.5.5 program hét kutatásából négy témában 
már 2011-ben befejeződött a felmérés. Az „Esélyegyenlőség a munka 

világában” kutatás eredményeinek publikálására 2011 tavaszán került sor a 
TÁMOP-5.5.5 projekt honlapján, a nyomdai kivitelezésre 2013-ban került sor. 
Az országos reprezentatív kutatás: Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 

jogtudatosság növekedésének mértéke – fókuszban a romák, a fogyatékos és 

az LMBT emberek c. kutatás első hulláma 2010-ben lezárult, a második hullám 
lekérdezésére 2013 tavaszán került sor. „A közigazgatás és jogalkotás 

kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten” 
kutatássorozat két tanulmányának eredményeit 2013-ban publikáltuk. A 
kutatások a települési önkormányzatok kapcsolatrendszerét, 
szolgáltatásnyújtását, illetve működését, valamint a lakossági tapasztalatokat 
elemezték a kirekesztést eredményező mechanizmusok feltárása érdekében. A 
kutatássorozat témáit több kutatói team együttműködésével két altémában 
vizsgáltuk. Az adatfelvétel 2012 novemberétől 2013 márciusáig zajlott. 
 

� A TÁMOP 5.5.5. kommunikációs programjával társadalmi érzékenyítésre, az 
EBH szolgáltatásainak népszerűsítésére, valamint széles körű 
tudásmegosztással a jogtudatosság fejlesztésére vállalkozik. A komplex 
kommunikációs eszközök használatával a szűkebb és a tágabb nyilvánosság is 
folyamatosan értesül az EBH attitűdváltozást is célzó tevékenységeiről, és a 
TÁMOP-5.5.5. projektben elért eredményekről is. 2013-ban a projekt egy 
hagyományos workshopot tartott Miskolcon, és további három alkalommal 
egyetemi workshopot egy budapesti és két vidéki helyszínen. Három 
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alkalommal tartottunk tapasztalatátadó konferenciát társprojektek, civil és 
szakmai szervezetek munkatársaival.   A program 2013-ban keretében11 
helyszínen, kétszer nemzetközi kulturális fesztiválon (Sziget Fesztivál – 

Budapest, Vidor Fesztivál – Nyíregyháza) tekinthette meg a lakosság a 8 és 18 
év közötti alkotók műveit. 2013-ban 10391 alkalommal küldtünk DM levelet 
partnereink részére rendezvényeinkkel kapcsolatban. 23200 szórólap és 5500 
plakát sokszorosítására került sor.  
 

 
2. A kiadási-bevételi előirányzatok alakulása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú 

melléklet 

 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 01/22. Egyenlő 
Bánásmód Hatóság 

millió forintban egy 

tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 

(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

213,0 3,0 210,0 122,3 
20 

Módosítások jogcímenként *           
Kormányzati hatáskörű előirányzat-

módosítás 

0,2 0 0,2 0,2 
  

 - 408/2012. (XII.28.) 
korm.r./1159/2013.(III.28.)korm.h.a 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak kompenzációjáról 

0,1   0,1 0,1 

  
 - 408/2012. (XII.28.) 
korm.r.3932/36//2013.NGM.a 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak kompenzációjának 
elszámolásáról 

0,1   0,1 0,1 

  
Fejezeti hatáskörű előirányzat-

módosítás 

1,6 1,6 0 -3,3 
  

 - Többletbevételt érintő előirányzat-
módosítás 

1,6 1,6     
  

 - 1259/2013.(V.13.) 
Korm.hat./intézmény 

-4,2   -4,2 -3,3 
  

 - 1259/2013.(V.13.) Korm.hat./fejezet 4,2   4,2     
Intézményi hatáskörű előirányzat-
módosítás 

375,8 375,8 0 35,1 7 

 - Előző évi előirányzat-maradvány 
igénybe vétel 

50,2 50,2   7,3 
  

 - Támogatásértékű bevétel 325,6 325,6   42,1 7 
 - átcsoportosítás       -14,3   
2013. évi módosított előirányzat 590,6 380,4 210,2 154,3 27 

*  évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes 
(intézményenkénti) bemutatás az átvételről 
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A beszámolási időszakban országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás a hatóságnál 
nem fordult elő.  
 
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás keretében az 1159/2013. (III.28.) 
Kormányhatározat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 
évi kompenzációja címén első ütemben 0,1 millió forint többlettámogatást kaptunk, 
majd az év végi elszámoláskor az 1990/2013. (XII. 29.) Kormányhatározattal további 
0,1 millió forintot. 
 
2013. évben irányítószervi hatáskörű előirányzat módosításra két okból került sor: 

• 1,6 millió forint összegben az év közben keletkezett terven felüli, hatósági 
jogkörhöz köthető és egyéb sajátos működési bevételek előirányzatosítása 
címén, melyből 1,2 millió forint dologi kiadás és 0,4 millió forint beruházás 
volt. 

• a 2013. évi XCII. törvénnyel módosított, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv 24. § (3) d) pontja alapján fejezeten 
belüli átcsoportosítással 4,2 millió forint összegben fejezeti tartalékot kellett 
létrehozni. 

 
Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat - összesen 375,8 millió forint 
összegben – a következők miatt hajtottunk végre: 
- felhasználásra került a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 47,0 

millió forintos összege; 
- átadásra került a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult 

maradványunk 3,2 millió forint összegben a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet részére; 

- az 1427/2013. (VII 10.) Kormányhatározat alapján a III. Alkotmánybíróság fejezet 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából 26,0 
millió Ft átvételére került sor a működési költségvetésünk hiányának rendezése 
érdekében; 

- előirányzatosításra került „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi 
szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-
0001 jelű projektünk kapcsán benyújtott kifizetési kérelemre visszatérített 299,6 
millió forint. 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Előirányzatok teljesítésének 

levezetése 

Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirány-

zat 

2013. 

évi 

törvény
i 

módosít

ott 
előirány

zat 

2013. 

évi 
módosí-

tott 

előirány
-zat 

2013. 
évi 

tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   332,1 213,0 213,0 590,6 526,1 158,4 89,1 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

138,6 122,3 122,3 154,3 144,4 104,2 93,6 

Bevétel   238,9 3,0 3,0 330,2 330,2 138,2 100,0 

Támogatás   109,2 210,0 210,0 210,2 210,2 192,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  34,2 - 0 50,2 50,2 146,8 100,0 

Létszám (fő)    23 20 20 27 26 113,0 96,3 

         

 
 

 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 
 
A személyi juttatások 2013. évi induló előirányzata 122,3 millió forint volt.  Ezt az 
összeget az előző évi maradvány felhasználása, a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű 
projektünk lebonyolítása érdekében – uniós forrás terhére – foglalkoztatott 7 fő 
illetmény felhasználása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 
évi kompenzációja (0,2 millió forint), továbbá az irányítószervi (-3,9 millió forint) és 
intézményi hatáskörű (35,1 millió forint) módosítások együttesen 154,3 millió forintra 
növelték. 
Az év folyamán a TÁMOP projekt meghosszabbítása, továbbá a fluktuáció és a 
gyermekgondozás miatt igénybevett illetménynélküli szabadságok okán keletkező 
ideiglenes bérmegtakarítást a dologi kiadásoknál és beruházásoknál jelentkező hiány 
finanszírozására fordítottuk. Az átcsoportosított előirányzat 14,3 millió forint volt. 
 
A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Cafetéria, illetve Közszolgálati és 
szociális szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Az 
éves cafetéria keret bruttó 0,2 millió forintban került meghatározásra. Év végén 
egyszeri ajándékutalvány juttatásban is részesültek a dolgozók. 
 
A szociális kiadások között 2 fő részére szociális segély került kifizetésre.  
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Az illetmény +5,0 - +20 %-os mértékű eltérítése 8 fő esetében valósult meg, a 
fennmaradó létszám illetmény beállási szintje 100 %-os volt. A 2013. évi átlagos 
keresetek az előző évhez viszonyítva ennek ellenére 5,6 %-kal csökkentek. Ennek oka 
a fluktuáció és az uniós projekt keretében végzett többletmunka ellentételezéseként 
kifizetett céljuttatások előző évhez viszonyított mérséklődése. 
 
A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások mellett 5,5%-os arányt képviseltek a külső személyi 
juttatások, mely az előző évhez képest mérsékelt növekedést mutat a projektirodán 
felmerülő többletfeladatok miatt.  
 
A személyi juttatások 2013. évi teljesítési adata mindösszesen 144,4 millió forint volt, 
melyből 39,7 millió forint a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt lebonyolítását 
végző projektiroda illetménykiadásai kapcsán merült fel. 
 
A Hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 20 fő volt, mely 
kiegészült 2009. április 1-től A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi 
szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-
0001 jelű projektünk indulásával összefüggésben 7 fő határozott idejű köztisztviselői 
álláshellyel.  
Az állományba tartozók 2013. december 31-i záró létszáma 25 fő volt, melyből 23 fő 
köztisztviselő, 2 fő munkavállaló. Állományon kívül 2 főt megbízási jogviszonyban 
foglalkoztattunk. Átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő volt, melyből szakmai 
tevékenységet látott el 22 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú 
végzettséggel a foglalkoztatottak közül 22 fő rendelkezett.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 33,0 millió forintról - a személyi 
juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 43,3 millió forintra növekedett. 
A tényleges felhasználás 39,7 millió forint volt. A módosított előirányzat az év 
folyamán teljes mértékben biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő szociális 
hozzájárulási adó és járulékok fedezetét. 
 
Dologi kiadások alakulása 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások induló előirányzata 57,7 millió forint volt, melyet év 
közben az alábbi tényezők befolyásoltak:  
− az 1427/2013. (VII 10.) Kormányhatározat alapján a III. Alkotmánybíróság fejezet 

2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából a 
működési költségvetésben jelentkező forráshiány ellentételezése miatt kapott 
összeg (26,0 millió forint),  

− átadásra került a működési költségvetés 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt, illetve meghiúsult maradványa a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet részére (3,2 millió forint), 
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− év közben keletkezett terven felüli, hatósági jogkörhöz köthető és egyéb sajátos 
működési bevételeinket előirányzatosítottuk (1,2 millió forint), 

− személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat megtakarításaiból történt 
átcsoportosítás (6,2 millió forint),  

− szociális hozzájárulási adó visszafizetése (0,5 millió forint), 
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása (31,8 millió 

forint),  
− a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk lebonyolítása érdekében – uniós 

forrás terhére – végrehajtott módosítás (245,7 millió forint).  
Mindezek hatására a dologi és folyó kiadások előirányzata 372,3 millió forintra 
változott. 
 
Dologi kiadásaink között növekvő tendenciát mutattak a készletbeszerzések, melyek 
7,6 millió forintot tettek ki. Ennek oka a Hatóság székhelyváltozása miatt szükségessé 
vált kisértékű tárgyi eszköz beszerzések volt. 
A hajtó és kenőanyag felhasználás az előző évhez képest nem mutat jelentős 
elmozdulást (1,4 millió forint). 
 
Szolgáltatási kiadásokra 42,4 millió forintot költöttünk, melynek 39 %-át (116,7 millió 
forint) az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati, illetve bérleti díjak tették ki, míg 
22,4 millió forintot (53 %-át) az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 
adták.  
 
Vásárolt közszolgáltatásokra 31,0 millió forintot fordítottunk, melyet a státusz hiány 
következtében kiszervezett belső ellenőrzési feladatok mellett jelentősebb részt a 
TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk kapcsán jelentkező kiadások 
(közbeszerzési tanácsadás, kutatások) magyaráznak.  
A vásárolt termékek és szolgáltatások után 59,2 millió forint általános forgalmi adó 
költség merült fel. 
 
Belföldi és külföldi kiküldetésekre a nemzetközi kapcsolatok súlyának emelkedése 
mellett az elmúlt évhez viszonyítva 27 %-al nagyobb összeget (2,3 millió forintot) 
fordítottunk. Takarékossági okból elsőbbséget élveztek azok az utak, melyeknél a 
szállás- és az útiköltséget a külföldi partner biztosította, vagy utólag megtérítette. 
 
Reprezentációs normáinkat az elmúlt három évben felére csökkentettük és jobbára 
csak a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk keretében tartottunk – 
esetmegbeszélés, tapasztalatátadás, képzés stb.- rendezvényeket. 
 
A TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk keretében lezajlott médiakampány 
hatására kiugróan megnövekedtek a reklám és propagandakiadások (129,0 millió 
forint). 
 
Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadásaink 35,3 millió forintot tettek ki, 
melyet az uniós projektünk részét képező és 2013. július 1-től a kötelező fenntartás 
keretében működtetetett megyei referensi hálózat eredményezett.  
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A különféle adók, díjak és befizetések, mint a munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó, a nemzetközi tagsági díjak, a személygépjárművek után fizetett 
biztosítási díjak, a rehabilitációs hozzájárulás – 4,2 millió forintban teljesültek.  
 
A dologi kiadások 2013. évi teljesítési adata mindösszesen 325,5 millió forint volt, 
melyből 240,7 millió forint a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk kapcsán 
merült fel. 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások induló előirányzatot nem tartalmaztak, év közben 
egyrészt felhasználásra került az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
(1,4 millió forint) másrészt a működési kiadások megtakarításaiból és 
többletbevételből átcsoportosítottunk 11,9 millió forintot, melyből kiépítésre került az 
új székhelyünkön az informatikai hálózat, önálló irattári helyiséget alakítottunk ki és 
részben korszerűsítettük a hatóság gépjárműparkját. 
 
 
A feladatmutatók állományának alakulása 
 
Teljesítménymutató a TÁMOP projekt keretében végzett oktatási tevékenységhez 
kapcsolódva jelentkezik: a képzésben résztvevők száma 2013-ban 251 fő volt. 
 

Intézményi bevételek alakulása, jellege, típusai 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2013. évre összeállított elemi költségvetésében 
3.000 eFt működési bevételt tervezett. Kiadásait - terv szinten - 95 %-ban 
támogatásból finanszírozta. 
 
Év közben 4,6 millió forint működési bevételünk keletkezett, melyből a hatósági 
jogkörhöz köthető bírság bevétel 2,7 millió forintot tett ki. Egyéb sajátos bevételeink 
(1,9 millió forint) főként a hatósági eljárás során felmerült eljárási költségek 
visszatérítéséből és a külföldi kiküldetési költségek EU általi megtérítéséből 
származik, valamint a székhelyváltozás miatt feleslegessé vált eszközök 
értékesítéséből is származott bevételünk.  
 
299,6 millió forint támogatásértékű működési bevételünk keletkezett „A 
diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka 
erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk költségeinek IH általi 
visszatérítéséből.  
Az 1427/2013. (VII 10.) Kormányhatározat alapján 26,0 millió forint átvételére került 
sor a III. Alkotmánybíróság fejezettől a székhelyváltozás miatt a működési 
költségvetésben jelentkező forráshiány ellentételezésére. 
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A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 206,0 millió forint, míg az előző évi 
maradvány felhasználás 50,2 millió forint volt. 
Átfutó bevételeink 2013. évi teljesítési adata 5,5 millió forint volt, mely túlnyomóan 
olyan bírság bevételekből adódik, melyekkel kapcsolatban az eljárás még nem zárult 
le, így azok nem jelentik a központi költségvetés végleges bevételét.  

 
Követelések  

A követelések 2013. évi záró állománya 0,5 millió forint volt, ebből 0,1 millió forint 
az előző évekről áthúzódó, 0,4 millió forint pedig a 2013. évi adóskövetelés. A 
követelések 90 %-a eljárási, illetve perköltség, 10 %-a vevőkövetelés. 

A 2011. december 31. előtt befolyt megosztott bírságbevételekből 4,1 millió forint az 
EMMI részére került átutalásra. 

A 2012. január 1. után befolyt központi költségvetés bevételét képező 
bírságbevételekből 1,3 millió forint vált jogerőssé, melyet befizettünk a MÁK részére. 

A végrehajtás eredménytelensége okán behajthatatlannak minősített követelésünk, 
valamint kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetése 2013-ban 42 esetben 
0,5 millió forint volt.  
Amikor az elmarasztalt fél önként nem teljesített hatósági átutalás benyújtására került 
sor. 
A kivezetett követelések túlnyomóan magánszemélyekkel szemben fennálló eljárási és 
perköltség követelések voltak. 
 

Előirányzat-maradványok alakulása 
 

A 2012. évi gazdálkodás során, az előirányzat-felhasználási keretszámlán 23,2 millió 
forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 20,0 
millió forint volt.  
 
A célelszámolási számlánkon 2012. év végére 27,0 millió forint maradvány 
keletkezett, melynek egésze kötelezettségvállalással terhelt, s a beszámolási 
időszakban a projekt megvalósítást szolgálta.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti 
megoszlása: 

− Személyi juttatás                                          7,3 millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                       3,3 millió forint,  
− Dologi kiadások                                         38,2 millió forint, 
− Intézményi beruházás                                  1,4 millió forint. 

 
Az előirányzat-felhasználási keretszámlán mutatkozó kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat maradványból 0,6 millió forint a személyi juttatás kiemelt előirányzaton 
keletkezett. Ez egyrészt a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott december havi 
megbízási díjából, másrészt célfeladatokhoz kapcsolódó juttatások áthúzódó 
kifizetéséből adódott. 
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A munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton az előzőekhez és az év végi 
ajándékutalvány juttatáshoz kapcsolódóan, 1,6 millió forint volt a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező 16,3 millió forintos 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány tartalmazta a külső szolgáltatókkal 
végeztetett feladatok december havi szolgáltatási díjait, az áthúzódó személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettségeket, a 2013. évre áthúzódó teljesítésű eszköz, 
kellékanyag, irodaszer beszerzéseket, valamint informatikai és kommunikációs 
szolgáltatások díjait. 
 
Az intézményi beruházások előirányzatán 1,4 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány mutatkozott, mely az önálló humánpolitikai rendszer kialakításához 
és informatikai eszközeink korszerűsítéséhez kapcsolódott. 
 

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradványunk 3,2 
millió forint összegben a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet részére 
került átadásra. 
A 2013. évi gazdálkodás során, az előirányzat-felhasználási keretszámlán 25,0 millió 
forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 23,5 
millió forint volt.  
 
A célelszámolási számlánkon 2013. év végére 35,3 millió forint maradvány 
keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti 
megoszlása: 

− Személyi juttatás                                          9,9 millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                       3,6 millió forint,  
− Dologi kiadások                                         45,3 millió forint, 
− Intézményi beruházás                                   0,0 millió forint. 

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,0 millió forint az új 
székhely kialakítása kapcsán jelentkező bankgarancia adási kötelezettség fedezetéül 
szolgáló éven túli kötelezettségvállalás. 
 
Kötelezettségek  

2013. évet 67,2 millió forint kötelezettség állománnyal zártuk. Ebből 12,9 millió forint 
összegű számla áruszállítással és szolgáltatás igénybevétellel volt kapcsolatos, 54,3 
millió forint pedig a TÁMOP projekttel összefüggésben a program támogatási előlege 
miatti kötelezettség.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
Előirányzatok teljesítésének 

levezetése 
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Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 

eredeti 
előirány-

zat 

2013. évi 

törvényi 
módosított 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 

előirányzat 

2013. 
évi 

tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         4,2 0   0,0  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         4,2 4,2    100,0 

Előirányzat-
maradvány 

                

Létszám (fő)                  

         

 

 

 
A 2013. évi XCII. törvénnyel módosított, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv 24. § (3) d) pontja előírta, hogy a hatóságnál 
fejezeten belüli átcsoportosítással 4,2 millió forint összegben fejezeti tartalékot 
hozzunk létre. E célból a személyi juttatások előirányzatából 3,3 millió forintot, a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 0,9 millió forintot csoportosítottunk át. 
 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

 

millió forintban 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

0 0 0  0  0 

Fejezeti hatáskörű előirányzat-

módosítás 

4,2 0 4,2  0  0 

 - 1259/2013.(V.13.) Korm.hat. 4,2  0 4,2  0  0 
            

2013. évi módosított előirányzat 4,2  0 4,2  0  0 

 

3. Egyéb 

A Kormány az 1136/2013. (III. 19.) számú határozatával elrendelte az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság székhelyéül szolgáló 1024 Budapest, Margit krt. 85-87. szám alatti 
épület lebontását, melynek következtében a hatóság székhelyváltoztatásra kényszerült. 
Az új székhelyen az eltérő műszaki megoldások következtében sok addig használt 
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I. Országgyűlés 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban 
MEKH törvény) 2013. április 4-vel hozta létre a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként. 
Hivatal a törvény alapján az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-
szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának 
előkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak 
jogszabálynak van alárendelve. A Hivatal tevékenységéről évente beszámol az 
Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel 
rendelkező bizottságának. 

 
Törzskönyvi azonosító szám: 814164 
Honlap címe: www.mekh.hu 
 

Megnevezés 

2012. 

évi tény 

2013. évi 

eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013. 

évi tény 
5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 793,7 4 734,5 4 734,5 9 830,1 6 408,6 168,9 65,2 
ebből: 

személyi 
juttatás 782,2 1 275,4 1 275,4 1 930,9 1 376,1 175,9 71,3 

Bevétel 5 472,2 4 734,5 4 734,5 7 951,6 7 926,4 144,8 99,7 
Támogatás 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
Előirányzat-
maradvány  198,1 - - 1 878,5 1 878,5 948,3 

100,
0 

Létszám (fő) 122  197  197 200 163,9 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

669



 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény 

szerinti előirányzat 4 734,5 4 734,5 
- 

1 275,4 197 

Módosítások jogcímenként           
I. Országgyűlés 

hatáskörben 
- - - - 83 

2013. évi XXII. törvény a 
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal létrehozásáról 

- - - - 83 

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

1159/2013. (III. 28.) Korm. 
határozat alapján - a 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjának 
támogatása 0,9 0,9 

- 

0,7   

1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján - 
Bérkompenzáció rendezése -0,9 -0,9 

- 

-0,7   
III. Felügyeleti szervi 

hatáskörben 3 217,1 3 217,1 - 655,5 0,0 

Többletbevétel felhasználás 1 417,2 1 417,2 - 584,3   
Többletbevétel felhasználás 800,0 800,0 -     
Többletbevétel felhasználás 685,3 685,3 -     
Többletbevétel felhasználás 122,8 122,8 -     
Többletbevétel felhasználás 125,0 125,0 - 54,8   
Többletbevétel felhasználás 132,3 132,3 - 60,1   
Többletbevétel felhasználás 
rendezése -65,5 -65,5 

- 
-43,7   

IV. Intézményi 

hatáskörben 1 878,5 1 878,5 - 0,0 0,0 

2012. évi maradvány 
beemelése 1 878,5 1 878,5 

- 
- - 

2012. évi maradvány 
beemelése 47,6 47,6 

  
    

2012. évi maradvány 
beemelés rendezése -47,6 -47,6 

  
    

2013. évi módosított 

előirányzat 9 830,1 9 830,1 0,0 1 930,9 280,0 
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A Hivatal feladatait a MEKH törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény (a továbbiakban: GET.), a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. 
törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.), a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Vksztv.), illetve az e törvények felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályok határozzák meg. 
 
Új ágazatokkal összefüggő feladatok: 
2013. évben a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának és 
a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítő, továbbá a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás ármegállapítási feladatai kerültek a Hivatal hatáskörébe. 
 
Szervezeti változások 
 
A Hivatal a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként 2013. április 1-vel jött létre, azzal, hogy 
míg a Magyar Energia Hivatal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 6. címében 
szerepelt, addig a jogutódként létrejött Hivatal az I. Országgyűlés fejezet 23. címében 
található. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1/2013. (VII. 25.) MEKH utasítással 
(a továbbiakban SZMSZ) került kiadásra. 
 
Engedélyezés és felügyelet 

Az ellátásbiztonság megőrzése és előmozdítása érdekében a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. 
rendelkezéseivel összhangban a Hivatal, engedélyben állapítja meg az engedélyköteles és 
kapcsolódó tevékenységek gyakorlásának feltételeit, valamint felügyeli az azokban foglaltak 
betartását és szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. A 2013. évben elvégzett 
feladatok a következők: 

• Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete 
keretében a Hivatal 2013-ban összesen 314 határozatot hozott, ezen belül pedig 80 új 
engedélyt adott ki az engedélymódosítások nélkül. 
2013-ban a villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az 
alábbi főbb feladatokat látta el: A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a 
Hivatal folyamatosan vizsgálta a magyar villamosenergia-piac helyzetét, az egyes 
szereplők aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében a Hivatal többek között 
ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-
készletek meglétét, valamint több helyszíni ellenőrzést is tartott. A Hivatal 
megállapította, hogy az erőművek a jogszabályban előírtakat teljesítették. A Hivatal a 
KÁT rendeletnek nem megfelelően történt értékesítéseket (10 esetben) kivizsgálta. A 
Hivatal 2013-ban - új feladatként - 35 közvilágítási üzemeltetési engedélyt adott ki. A 
Hivatal folyamatosan nyomon követte a szervezett villamosenergia-piac (HUPX) árait. 

• Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 
2013-ban összesen 158 határozatot hozott, ezen belül pedig 14 új működési engedélyt 
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adott ki és 5 földgáz-kereskedelmi engedélyt vont vissza (4-et kérelemre, 1-et 
szankció jelleggel).  
2013-ban a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 
feladatokat látta el: A biztonságos földgázellátás érdekében a Hivatal folyamatosan 
vizsgálta a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők aktivitását, 
tevékenységét. A fűtési időszakban heti gyakorisággal előrejelzést készített az ukrán 
határ felől érkező földgázszállítások nem várt kiesése, illetve a szélsőséges időjárási 
körülmények bekövetkezésének esetére is. A szállítási rendszerirányító által benyújtott 
tízéves rendszerfejlesztési tervet a Hivatal 2013. október 30-án elutasította, és a 
javaslat átdolgozására kötelezte az illetékes engedélyest. A Hivatal 20 esetben 
folytatott le vizsgálatot és hozott határozatot az engedélyesek egymás közötti vitás 
ügyeivel kapcsolatosan. A Hivatal jóváhagyta a szállítási rendszerirányító által 
benyújtott, az együttműködő földgázrendszer működésére vonatkozó szabályokat, 
eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi 
megállapodások minimális tartalmi elemeit, valamint a napi egyensúlyozás részletes 
szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot. A Hivatal részt vett az 
egyensúlyozó platform működésének megkezdéséhez szükséges szabályozás 
kialakításában.   

• Távhő: A távhőtermelők és távhőszolgáltatók engedélyezését és felügyeletét a Hivatal 
látja el. A távhőszektor engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2013-ban 
összesen 67 határozatot hozott, melyből 31 új engedély volt. 2013-ban a távhőpiaci 
engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal a távhőellátás biztosítása céljából a 
távhőszolgáltató(k) és a távhőtermelő(k) között felmerülő vitákban, a problémás 
kérdések gyors és eredményes rendezése érdekében esetenként közvetítő szerepet 
töltött be. E tevékenysége keretében a Hivatal az önkormányzatoknak és az érintett 
szereplőknek több ízben adott a távhőellátás terén fennálló problémájuk megoldásához 
javaslatot. 

• Víziközmű-szolgáltatás: A Hivatal folytatta a víziközmű-szolgáltatók felügyeletével 
kapcsolatos tevékenységét 2013. évben is: 79 víziközmű-szolgáltatóval szemben 
indított díjfelügyeleti eljárást, mely 113 települést és 425 000 felhasználót érintett. A 
lefolytatott ellenőrzések eredményeként 47 esetben tárt fel jogsértést, és tiltotta el a 
víziközmű-szolgáltatót a jogszabálysértő díj alkalmazásától, valamint egyidejűleg 
kötelezte a jogszerű díj alkalmazására és a jogsértő módon elért többletbevétel 
visszatérítésére a sérelmet szenvedett felhasználók részére. A visszatérítések 
szabályszerűségét utóellenőrzések keretében is vizsgálta a Hivatal. 
Lezajlott a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyezés is: 2013. május 31-ig 84 
gazdálkodó szervezet nyújtott be engedély iránti kérelmet a Hivatalhoz, és az eljárások 
lezárásával 46 társaság kapta meg az engedélyét. 
Az előzetes adatszolgáltatással megkeresett közel 1400 önkormányzattól beérkezett 
adatok alapján összesen 70 ellenőrzést indított meg a Hivatal, 90 település és 23 
szolgáltató vonatkozásában. A beérkezett nyilatkozatok alapján 11 olyan gazdálkodó 
szervezetet azonosított be a Hivatal, akik 26 települést a Vksztv. előírásait megszegve 
folytatnak víziközmű-szolgáltatói tevékenységet. 
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A Hivatal a 2013. évben összesen 133 eljárást indított közérdekű üzemeltető 
kijelölésére, annak érdekében, hogy az ország valamennyi településén biztosított 
legyen a Vksztv. szabályainak megfelelő víziközmű-szolgáltatás. 

 

Árszabályozás 

A Hivatal a Kormány árakra vonatkozó döntését alapul véve 2012 végén előkészítette a 2013. 
január 1-jétől hatályos rezsicsökkentést, melynek keretében a földgáz, villamos energia és 
távhő lakossági ára 10%-kal csökkent. 2013. november 1-jétől további 11,1%-kal csökkentek 
a villamos energia, a földgáz, illetve a távhő lakossági végfelhasználói árak, mely összesen 
20%-os csökkentés eredményezett a 2012-es végfelhasználói árakhoz képest. 

• Villamos energia: A lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak 2013. január 1-
jén 10,1%-kal, 2013. november 1-jén további 11,1%-kal csökkentek. A 
végfelhasználói árak januári csökkenése a rendszerhasználati díjak átlagosan 12,6%-os 
csökkentése és az egyetemes szolgáltatási árak átlagosan 8,8%-os csökkentése révén, a 
pénzeszközök és az áfa-kulcs változatlansága mellett valósult meg. A novemberi 
11,1%-os csökkenés tényezői a rendszerhasználati díjak gyakorlatilag változatlan 
szintje mellett az egyetemes szolgáltatási árak átlagosan 13,8%-os mértékű 
csökkentése és a lakossági fogyasztók mentesítése a pénzeszközök megfizetése alól. 

• Földgáz: A Hivatal a MEKH törvény alapján rendeletalkotási jogot és egyúttal 
felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a rendszerhasználati 
díjakat, így a rendszeres ármegállapítás keretében, 2013. július 26-i hatállyal már 
hivatali rendeletben jelentek meg a rendszerhasználati díjak. Rendkívüli 
ármegállapításra került sor 2013 novemberében. Ekkor a 2013. januári árakhoz képest 
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozóan a szállítás esetében 
14,55%-kal, tárolás esetében 0,94%-kal, az elosztást tekintve pedig 24,03%-kal 
csökkent az átlagár, míg a nem egyetemes szolgáltatási szegmensben a szállítási 
átlagár nem változott, a tárolási átlagár 24,76%-kal nőtt, míg az elosztási átlagár 
4,17%-kal csökkent. 

• Távhő: A Hivatal készíti elő minden évben augusztus 31-ig a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott 
távhő díjaira és a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatot. A Hivatal 
2013-ban előkészítette a 2013/2014-es fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatás-
javaslatát, amely 2013. november 1-jén lépett hatályba. A rezsicsökkentésre 
vonatkozó Kormányhatározat alapján a Hivatal javaslatában 2013. január 1-jei 
hatállyal a lakossági végfelhasználói távhőárak tekintetében is érvényesítésre került a 
10%-os árcsökkentés. A kormányzati döntésnek megfelelően a 2013. november 1. 
napjától hatályos árak tekintetében a Hivatal javaslata 11,1%-os lakossági 
végfelhasználói díjcsökkentést tartalmazott. 

• Víziközmű-szolgáltatás: A Hivatal már 2012. évben megkezdte az árszabályozási 
koncepció és az árszabályozás módszertanának kidolgozását a feladat végrehajtása 
érdekében,az alkalmazandó díjakra vonatkozó javaslatot először csak 2014. évben kell 
megtennie. 
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• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási 
jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak szabályozásának 
előkészítését is megkezdte a Hivatal. Az év közben bekövetkezett jogszabályi 
változások következtében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjára vonatkozóan 
a Hivatalnak javaslatot – mely alapján a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletet 
alkothat, – első ízben csak 2014-ben kell tennie. 

Az előirányzatok alakulása 

A Hivatal a feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből 
fedezi, költségvetési támogatásban nem részesül. 
A Hivatal bevételét képezi: 

• a felügyeleti díj, 

• a Hivatal által kiszabott bírságok, 

• az igazgatási szolgáltatási díj és 

• az egyéb bevételek. 
 
Kiadások alakulása 
 
Személyi juttatások 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.275,4 millió forint volt, amely 655,5 millió forint 
összegben került emelésre a beérkező többletbevételek felhasználásából. A módosított 
előirányzat így 1.930,9 millió forint, mely 1.376,1 millió forint összegben került teljesítésre. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti 326,9 millió forintos 
előirányzata a személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódóan 253,5 millió forinttal került 
megemelésre. Az 580,4 millió forint módosított előirányzat 352,2 millió forint összegben 
került teljesítésre. 

A Hivatal engedélyezett létszáma az átalakulás eredményeképp a MEKH törvény és az 
SZMSZ alapján 197 főről 280 főre emelkedett. 

Dologi kiadások 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.094,2 millió forint volt, amely összességében 34,0 
millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat így 3.128,2 millió forint, amely 
2.518,0 millió forintban teljesült. 

A bevételek meghatározott köre után teljesítendő befizetés eredeti és módosított előirányzata 
is 1.805,0 millió forint volt, a befizetés 100%-ban teljesítésre került. 

Egyéb működési célú kiadások 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 15,0 millió forint volt, amely 1.895,6 
millió forinttal 1.910,6 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzaton 1.896,3 millió forint 
teljesítés történt. 
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Felhalmozási kiadások 

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 15,0 millió forint volt, amely 
többletbevételből 350, 5 millió forinttal emelésre került, így a módosított előirányzat 365,5 
millió forint. A módosított előirányzatból 78,6 millió forint teljesítés történt. 

A felújítások eredeti előirányzata 2,0 millió forint volt, amely többletbevételből jelentősen, 
1.726,5 millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat így 1.728,5, ebből 2013. 
évben teljesítés nem történt. Az előirányzat megemelése a Hivatal elhelyezését szolgálni 
kívánó ingatlan felújítása céljából került megemelésre, teljesülése 2014. évben várható. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 6,0 millió forint volt, ez év közben 
180,0 millió forinttal 186,0 millió forintra módosult. A teljesítés 187,5 millió forint volt. 

Bevételek alakulása 

Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A Hivatal alaptevékenysége körében, 
szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki.  

A Hivatal eredeti bevételi előirányzata 4.734,5 millió forint volt, ebből a Közhatalmi 
bevételek eredeti előirányzata 4.732,0 millió forint, míg a Felhalmozási bevételek 
előirányzata 2,5 millió forint volt. A bevételi előirányzat év végére 7.951,6 millió forintra 
módosult, amelyből 356,0 millió forint az igazgatási szolgáltatási díj többletbevétele, 2834,1 
millió forint a felügyeleti jellegű tevékenység többletbevétele, valamint 27,0 millió forint 
bírságbevétel többletbevétele. 
Az igazgatási szolgáltatási díj esetén az engedélykérelmek száma és az abból származó 
díjbevétel nagyon nehezen prognosztizálható, az előző évi bevételhez képest 36,8% 
emelkedés volt tapasztalható. A felügyeleti jellegű tevékenység többletbevétele egyrészt a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új feladatként történő megjelenéséből ered, másrészt a 
víziközmű-szolgáltatás bevétele is jelentősen, 123,4%-kal nőtt az előző évhez képest. 
A bevételi előirányzat 7.926,4 millió forintban teljesült. Ebből az intézményi működési 
bevételek 7,6 millió forinttal teljesült, amelynek eredeti előirányzata nem volt, lévén ezen 
bevételek visszatérülésekből keletkeznek. 

Előirányzat-maradvány alakulása 

A 2012. előirányzat-maradvány 1.878,5 millió forint, melyből 1.831,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 47,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra került. A kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány összege teljes egészében felhasználásra került.  
 
A MEKH törvény alapján a Hivatal bevételeiből évente - a bírságból származó bevétel 
kivételével - legfeljebb a tárgyévi bevétel 25%-ának megfelelő mértékig tartalékot képezhet, 
amely a következő évi kiadásokra használható fel, az más célra nem vonható el. 
A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 3.396,3 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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I. Országgyűlés 

Nemzeti Választási Iroda 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint az annak végrehajtására 
kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: 
NVI) feladatait. A jogszabály autonóm államigazgatási szervként hozta létre a Nemzeti 
Választási Irodát. Az NVI elnökének kinevezésére 2013. május 24-én került sor. Az 
országgyűlési választásokig hátralévő szűk határidőre tekintettel az intézménynek helyt adó 
ingatlan kiválasztása, felújítása, berendezése, a szervezeti struktúra kialakítása és fokozatos 
feltöltése, a működéshez és az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen költségvetés tervezése, 
elfogadtatása és felhasználása, a belső támogató munkafolyamatok meghatározása és 
kialakítása párhuzamosan kezdődött meg a 2014. évi országos választásokra történő 
felkészüléssel.  

Az NVI gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti 
jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló 
címet képez. Az NVI közfeladata a választások előkészítése és lebonyolítása a 
jogszabályokban meghatározottak szerint. A választási jogszabályok taxatív módon sorolják 
fel az NVI választással kapcsolatos feladatait. 

Az alaptevékenység keretében az NVI ellátja: 

• a törvényben foglaltak alapján a választások előkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatos szervezési feladatokat; 

• kialakítja és működteti a választások lebonyolításához szükséges informatikai 
rendszereket; 

• ellátja a választások központi logisztikai és pénzügyi feladatait; 

• vezeti a központi választói névjegyzéket, működteti a választások honlapját; 

• választási információs szolgálatot működtet; 

• ellátja az NVB titkársági feladatait; 

Az NVI vezetője az elnök, akinek munkáját két elnökhelyettes segíti. Az Iroda szervezeti 
tagozódását a mindenkor hatályos SzMSz tartalmazza, melynek alapján 2013-ban az elnök és 
elnökhelyettesek, valamint a mellettük működő titkárságokon kívül az NVB Titkársága, a 
Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, a Jogi és Ügyviteli Főosztály, a 
Szervezési Főosztály, a Gazdálkodási Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály, a Regisztrációs 
és Elbírálási Osztály és az Üzemeltetési Osztály látja el a jogszabályokban meghatározott 
alapfeladatokat. 

 

Az előirányzatok alakulása 

 

A Nemzeti Választási Iroda intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatainak összesített 
adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   227,9 81,0 2931,0 2950,0 679,2 298,0% 23,0% 

  
ebből: 
szem.jutt. 

0 0,0 550,0 196,5 109,6 - 55,8% 

Bevétel   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   80,9 81,0 2931,0 2915,6 2915,3 3603,5% 99,9% 

Előirányzat-
maradvány 

  181,6 - 0,0 0,0 34,7 19,1% - 

Létszám (fő)    0 0,0 na na 73 -   

 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyez

ett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

81,0 0,0 81,0 0,0 - 

          
Módosítások 2869,0 0,0 2834,3 196,5 100 
            
2013. évi módosított előirányzat 2950,0 0,0 2915,3 196,5 100 

A Nemzeti Választási Iroda cím: 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0 0 550,0 1768,5 481,1 - 27,2% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

0 0 295,0 196,5 109,6 - 55,8% 

Bevétel   0 0 0 0 0 - - 

Támogatás   0 0 550,0 1768,5 1768,5 - 100,0% 

Előirányzat
-maradvány 

  0 – - - - - - 

Létszám 
(fő)  

  - - - 100 70 - 70% 

 
 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata 55,8 %-ban került 2013-ban felhasználásra, 
kifizetésre. A fennmaradó 87,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. 2013-ban személyi 
juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően rendszeres személyi juttatásokra 
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82,6 millió Ft-ot, nem rendszeres személyi juttatásokra (napidíj, cafeteria elemek, ruházati 
költségtérítés, stb.) 17,8 millió Ft került kifizetésre.  
Külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas 
szerződések, tiszteletdíjasok) részére 7,2 millió Ft kiadás került elszámolásra.  

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2013-ban 29,9 millió Ft, a 
személyi juttatás 27,3 százaléka. 

Az Iroda engedélyezett létszáma 100 fő, melyből a 2013. május 24-ei megalakulástól 
kezdődően folyamatosan történt az állomány feltöltése, év végére 83 fő került felvételre. Az 
éves átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt. 

Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan 
felmerülő dologi kiadások tették ki. A 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott „eredeti 
előirányzat” 81,0 millió Ft volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű 
előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást követően – 793,9 millió Ft, 
melyből pénzügyileg teljesült 224,3 millió Ft. A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási 
kiadásokra, azon belül is a kommunikációs szolgáltatásokra (68,6 MFt), illetve az NVI 
irodaépületének bérleti díjaira (79,4 millió Ft) fordítottuk. Egyéb üzemeltetési és fenntartási 
kiadások jogcímen az Iroda működéséhez, az épület rendbetétele során jelentkező 
megrendelésekhez kapcsolódóan 16,0 millió Ft-ot fizettünk ki. Tekintettel arra, hogy az NVI 
gazdasági-műszaki területe csak év végére állt fel teljes körűen, a (köz)beszerzések kiírására 
és lebonyolítására is év végén került sor, ennek megfelelően a 2013. évi módosított 
előirányzat jelentős része kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. 

Az országgyűlési képviselők választása előkészítéséhez és lebonyolításához közvetlenül 
kapcsolódóan 12 közbeszerzési eljárást folytattunk le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény előírásainak megfelelően.   

Az Iroda által megvalósított beszerzések jellegét és súlyát tekintve azok több esetben 
minősített adatot tartalmaztak, illetve az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 
érdekeit érintették.  A jogszabály adta lehetőség, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 
bizottságának előzetes engedélye alapján a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerint 7 minősített 
beszerzési eljárás lefolytatására is sor került. 

A választási központ működtetéséhez, illetve a választási feladatokhoz közvetetten 
kapcsolódó 5 közbeszerzési és további beszerzési eljárásokra is sor került.  A beszerzési 
eljárások lefolytatása a közpénzek felelős és hatékony módon való felhasználása elvének 
figyelembevételével történt. 

Az NVI megalakulását követően, 2013 nyarán, a legfontosabb feladat a 2014. évi három 
különböző országos választás szakmai feladatrendszerének, pénzügyi lebonyolításának, és 
időbeli ütemezésének megtervezése volt. A korábbi választásoknál alkalmazott, és más 
közigazgatási feladatok ellátására rendszeresen használt, okmányirodai-, és anyakönyvi 
infrastruktúra felhasználása mellett, a közigazgatási reform keretében bekövetkezett 
változások lekövetése, valamint a fokozott működésbiztonság megteremtése céljából az NVI 
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megkezdte egy kizárólag választási célú országos hálózat kiépítését is. A választási célú 
országos hálózat létrehozásának keretében a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) új 450 
db nagy átviteli sebességű végponti leágaztatásának kiépítése és a végpontokra telepítendő 
munkaállomások és perifériák (nyomtató, kártyaolvasó, smart-kártya) beszerzése indult el. A 
hálózat kiépítését a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. végezte. A végponti 
munkaállomásokat és nyomtatókat a közigazgatáson belüli átcsoportosítással a 
kormányhivataloknak szánt keretből oldotta meg a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, míg a kártyaolvasókat és smart-kártyákat az NVI központosított 
közbeszerzésből verseny újraindítással a T-Systemstől vásárolta meg. Ezzel párhuzamosan a 
2008. évi országos népszavazáshoz, és a 2009. évi európai parlamenti képviselők 
választásához beszerzett központi választási eszközpark amortizációs cseréjének tervezése és 
kivitelezése is megindult.  Az új központi eszközök beszerzését a választási infrastruktúra 
KEKKH informatikai eszközparkjáról történő leválasztása is indokolttá tette. Az NVI a 2014. 
évi országos választásokat támogató központi szerver erőforrásokat az M&S Informatikai 
Zrt.-től, míg a központi hálózati eszközöket a T-Systemstől vásárolta meg, szintén KEF-ből 
történő lehívással, verseny újraindítás után.  

A választás központi alkalmazásának számító Nemzeti Választási Rendszer (NVR) 
fejlesztésének eredményeképpen a 2013-as évben a keretrendszer kifejlesztésén túl a 
jogszabályi határidőnek megfelelően a névjegyzékvezetés és a regisztráció funkciói kerültek 
bevezetésre. A Szenzor Kft. fejlesztette a regisztrációhoz kapcsolódó kérelmek szkennelését 
végző SZENVI alkalmazást, amely 2013 második felében kezdte meg működését. A választás 
szakmai alapfeladatot támogató alkalmazások közül a pénzügyi- és logisztikai támogatást 
nyújtó Zalaszám Informatika Kft. által fejlesztett VPIR/VLOG rendszer 2013-ban már szintén 
megkezdte működését, amit a fejlesztő a vonatkozó pénzügyi rendeletnek megfelelően 
fejlesztett tovább. A választás belső ügyviteli rendszereként és kommunikációs portáljaként 
működő Választási Ügyviteli Rendszer (VÜR) továbbfejlesztése és finomhangolása is 
megkezdődött az új jogszabályi környezetnek és az NVI igényeinek megfelelően. 2013 
negyedik negyedévében kezdődött meg a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. 
által 2014-ben kifejlesztett választás ellenőrzési funkciókat támogató Adatforgalmi 
Monitoring Egység (AME) alkalmazás specifikálása és a beszerzés megindítása. A 2013. év 
végén az NVI felkérésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkezdte az informatikai 
biztonsági ellenőrzéseit. Ennek keretében elsőként a VÜR, valamint az NVR regisztrációs 
moduljának sérülékenység vizsgálatát végezték el a biztonsági szakértők. A feltárt 
hiányosságok kijavítása az év még hátralévő részében megkezdődött, de teljes körűen csak a 
2014-es év első negyedévében fejeződött be. Az informatikai rendszer működésének első 
országos technikai jellegű tesztelésére 2013. december 17-én került sor, amelynek 
előkészítését, megszervezését, és kiértékelését a Zalaszám Informatikai Kft. speciálisan 
képzett választási szakértői végezték el.  

A választással kapcsolatos széleskörű tájékoztatás céljából az NVI működtette a Választási 
Információs Szolgálatot, valamint a saját honlapját (www.valasztas.hu). 

A választások lebonyolításában kulcsszerepet játszó nyomtatvány ellátási- és nyomdai 
tevékenységek elvégzésére az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-vel szerződött az NVI. A 
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nyomdai és logisztikai feladatok ellátására történő felkészülés, a különböző nyomtatványok 
biztonsági jegyeinek tervezése 2013. év negyedik negyedévben kezdődött el, valamint 
hozzálátott a választás logisztikai feladatok megtervezéséhez is. 

Az intézményi beruházásokra eredetileg 95,0 millió Ft került jóváhagyásra. Az évközi, 
zömében a fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást 
követően a módosított előirányzat 724,8 millió Ft lett, melyből 117,3 millió Ft került 
pénzügyi teljesítésre immateriális javakra és járművek beszerzésére. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény az NVI 
2013. évi kiadási előirányzatát 550,0 millió Ft-ban állapította meg, melynek finanszírozását 
100,0 százalékban költségvetési támogatásból biztosította. 

Országgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 

Az NVI 2013 év közbeni megalakulása miatt eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 
Országgyűlés a költségvetési törvény módosításával hagyta jóvá az „induló” előirányzat 
összegét országgyűlési hatáskörben. 

Kormány hatáskörű módosítások 

Az előirányzatok módosításra kormány hatáskörben a 1613/2013 (IX.05.) Korm. határozat 
értelmében a KIM-ből 16 státusz, illetve 17 fő kormánytisztviselő jogutódlással történő 
átvétele miatt került sor mindösszesen 30,1 millió Ft összegben. 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 

Az NVI „2014. évi választások előkészítése” fejezeti kezelésű előirányzatából 1.188,4 millió 
Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésbe a választások előkészületeihez 
kapcsolódó feladatok, közbeszerzések és beruházást érintő szerződések, továbbá a Nemzeti 
Választási Bizottság feladatellátásának teljesítése érdekében. 

Intézményi saját hatáskörű módosítások 

Az NVI év közbeni alapítása miatt a személyi állomány feltöltése az év utolsó negyedévében 
realizálódott, ezért szükségessé vált a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
kiemelt előirányzatról felszabadítható összeg átcsoportosítása a dologi kiadások és 
beruházások kiemelt előirányzatra. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 
biztosítottuk az NVI infrastruktúrájának kiépítéséhez szükséges szerződések fedezetét. 

Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szervi-, és intézményi hatáskörben történő 
módosításainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

adatok: millió Ft-ban 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 550,0 0,0 550,0 295,0 na 
Módosítások jogcímenként *           
1613/2013 (IX.5.) Korm. határozat 30,1 0,0 30,1 23,2 33 
Irányító szervi módosítások összesen 1188,4 0,0 1188,4 10,3   
Intézményi hatáskörű módosítások 0,0 0,0 0,0 -132,0   
            
2013. évi módosított előirányzat 1768,5 0,0 1768,5 196,7 na 
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Az NVI 2013-ban saját bevétellel nem rendelkezett. 

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az NVI 2013-ban képződött maradványa 1.287,5 millió Ft, mely ugyanekkora összegű 
kiadási megtakarításból tevődik össze, bevétel lemaradás nem értelmezhető. 

A kiadási megtakarítás (így a maradvány) közel fele a dologi és folyó kiadások kiemelt 
előirányzaton (569,3 millió Ft), másik jelentős része (607,7 millió Ft) a beruházási kiemelt 
előirányzaton keletkezett. Az előirányzat-maradvány 99,85 százalékban 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,9 millió 
Ft, melyet az NVI visszahagyásra terjesztett elő.  
 

Az egyes kiemelt előirányzatokon keletkezett maradványok alakulását a következő táblázat 
mutatja be: 

adatok: millió Ft-ban 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Személyi juttatások 196,7 109,7 87,1 
Munkaadókat terhelő járulékok 53,3 29,9 23,4 
Dologi kiadások 793,8 224,5 569,3 
Beruházások 724,9 117,2 607,7 

Költségvetési kiadások összesen 1 768,8 481,3 1 287,5 

A dologi kiadások és beruházási kiemelt előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt 
maradványát képezi a közbeszerzési eljárás keretében megkötött bútorok beszerzése (kis-és 
nagyértékű tárgyi eszközök), a 2014. évi országgyűlési képviselők választásához szükséges 
nyomtatványok, az NVR, VPIR, VLOG informatikai rendszerek kiépítéséhez és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések, továbbá az épület fenntartásához, működtetéséhez a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal kötött szerződéses kötelezettségek. 

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása  

Az intézmény beruházási kiadásaira 95,0 millió Ft került tervezésre az induló előirányzatok 
között. 

Tekintettel arra, hogy az NVI év közben alakult és alakította ki székhelyét, szükségessé vált 
az irodahelyiségek berendezéseink, bútorainak, továbbá járműveinek beszerzése.  

A 2014. évi választások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére 
átcsoportosított összeg terhére a VPIR, VLOG, OrganP, VÜR, SZenVi rendszerek 
beszerzésére, telepítésére került sor. 

 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

Követelések 

Az NVI-nek 2013.12.31-én nem volt kimutatható követelése. 
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Kötelezettségek 

A Hivatal kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeket mutat ki mérlegében. Az állomány a 
2013.12.31-ei fordulónapon 131,1 millió Ft, melyből beruházási szállítói tartozás 72,4 millió 
Ft, termékvásárlással kapcsolatos szállítói tartozás 58,7 millió Ft. 

A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi összege 469,3 millió Ft, melyből pénzügyi teljesítés 
tárgyévi kötelezettségekre 338,3 millió Ft volt, ennek megfelelően alakult ki a 2013.12.31-e 
131,1 millió Ft összegű záró állomány. 

 

Az NVI letéti számlával 2013-ban nem rendelkezett. 
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FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK  

 

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezései 
alapján az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai: 

1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 
 

Az időközi választások pénzügyi finanszírozását miniszteri rendeletekben meghatározott 
normarendszer szabályozza. 
Az előirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő 
közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik. Az időközi és 
nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat esetében az eredeti 
előirányzat 81,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került 
finanszírozásra. 
 

Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   227,9 81,0 81,0 108,3 66,3 29,1% 61,1% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   80,9 81,0 81,0 73,6 73,6 91,0% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  181,6 – 0,0 34,7 34,7 19,1% 100,0% 

Létszám 
(fő)  

  0 0 0 0 0 - - 

 
millió 

forintban  

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 81,0 0,0 81,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *         
Irányító szervi hatáskör (maradvány 
igénybevétele) 

34,7 34,7 0,0 0,0 

Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) -7,4 0,0 -7,4 0,0 
        

2013. évi módosított előirányzat 108,3 34,7 73,6 0,0 
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2.) 2014.évi választások előkészítése célelőirányzat 

Az előirányzat fedezetet biztosít a választási eljárásról szóló törvény alapján választási 
eljárások lebonyolítására, ideértve az Országos Választási Bizottság működési költségeinek 
finanszírozását is. A 2014. évi választások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat esetében 
az „induló” előirányzatot az Országgyűlés a költségvetési törvény módosításával hagyta jóvá 
2.300,0 millió Ft összegben. 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0 0,0 2300,0 1073,2 131,8 - 12,3% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel   0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
Támogatás   0 0,0 2300,0 1073,2 1073,2 - 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

  0 – 0,0 0,0 ,0,0 - - 

Létszám 
(fő)  

  0 0 na na ** - - 

 

millió 

forintban  

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *         

"Induló" előirányzat 2300,0 0,0 2300,0 0,0 
Irányító szervi hatáskör (átadás az NVI Int. 
részére) 

-1226,8 0,0 -1226,8   

        
2013. évi módosított előirányzat 1073,2 0,0 1073,2 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok 
rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen kifizetésként zömében a választási 
feladatok ellátásával kapcsolatos kifizetések, zömében működési célú pénzeszköz-átadások 
történtek. Dologi kiadásként az NVI indulásakor felmerülő néhány szolgáltatási szerződés 
kiadása (főként postaköltség és a MÁK-nak fizetendő kezelési költség 78,1 millió Ft 
összegben) és beruházási szállító (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 54,5 millió Ft 
összegben) került elszámolásra. 

Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzatból a KIM 
részére 34,4 millió Ft-ot utaltunk át. Ezen felül a 2013. évi időközi választások 
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Mellékletek 
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2013. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 107 102,5 123 830,0 2 850,0 149 247,3 131 248,613 872,78 557,8136,8126 680,0 22 567,3

1. Költségvetési szerv 39 712,2 40 850,0 550,0 74 276,8 59 772,513 872,718 899,0105,141 400,0 32 876,8

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 16 824,8 20 772,2 295,0 21 279,4 18 886,0-371,5501,482,321 067,2 212,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 397,9 5 281,6 79,0 5 542,2 4 935,4-93,4253,022,05 360,6 181,6

01/03  Dologi kiadások 10 485,3 10 278,4 81,0 18 858,9 14 237,63 451,25 047,50,810 359,4 8 499,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 103,4 103,4103,4------ 103,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 989,4 312,5 -- 4 577,8 4 291,54 255,310,0--312,5 4 265,3

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 2 341,7 697,9 95,0 16 841,4 12 491,84 275,911 772,6--792,9 16 048,5

02/02  Felújítások 4 575,3 3 472,6 -- 6 719,8 4 497,31 956,71 290,5--3 472,6 3 247,2

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 97,8 34,8 -- 353,9 329,5295,124,0--34,8 319,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 744,9 10 611,8 2 300,0 2 570,6 1 076,2---10 341,2--12 911,8 -10 341,2

1 744,9 10 611,8 2 300,0 2 570,6 1 076,2---10 341,2--12 911,8 -10 341,2

3. Központi előirányzat 65 645,4 72 368,2 -- 72 399,9 70 399,9----31,772 368,2 31,7

65 645,4 72 368,2 -- 72 399,9 70 399,9----31,772 368,2 31,7

BEVÉTELEK 20 758,5 15 864,5 -- 24 836,7 22 066,81 173,67 798,6--15 864,5 8 972,2

1. Költségvetési szerv 20 397,0 15 864,5 -- 24 836,6 22 066,71 173,67 798,5--15 864,5 8 972,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 361,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 758,0 -- -- 13 283,1 12 559,612 699,1584,0---- 13 283,1

1. Költségvetési szerv 6 380,4 -- -- 12 699,1 11 975,612 699,1------ 12 699,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 377,6 -- -- 584,0 584,0--584,0---- 584,0

TÁMOGATÁSOK 24 493,8 35 597,3 2 850,0 38 727,6 38 727,6--175,2105,138 447,3 280,3

1. Költségvetési szerv 23 904,0 24 985,5 550,0 36 741,1 36 741,1--11 100,5105,125 535,5 11 205,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 589,8 10 611,8 2 300,0 1 986,5 1 986,5---10 925,3--12 911,8 -10 925,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 104,0 2 441,0 -- 2 748,0 2 615,0------2 441,0 --

1. Költségvetési szerv 2 104,0 2 441,0 -- 2 748,0 2 615,0------2 441,0 --

LÉTSZÁMKERET 2 201,0 197,0 -- 307,0 2 755,0------197,0 --

1. Költségvetési szerv 2 201,0 197,0 -- 307,0 2 755,0------197,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11 553,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 505,3
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 22 832,8 21 460,3 -- 41 182,1 36 294,06 200,213 453,168,521 460,3 19 721,8 -- --

1 Működési költségvetés 16 540,0 17 622,2 -- 21 162,1 19 804,4849,22 622,268,517 622,2 3 539,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 9 196,8 10 648,2 -- 10 548,7 10 014,834,1-187,553,910 648,2 -99,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 7 168,4 8 239,9 -- 8 041,0 7 190,7------8 239,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 805,3 370,1 -- 489,1 913,8------370,1 --

Külső személyi juttatások 1 223,1 2 038,2 -- 2 018,6 1 910,3------2 038,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 420,3 2 736,1 -- 2 712,0 2 568,18,0-46,714,62 736,1 -24,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 2 313,5 2 683,0 -- 2 658,8 2 476,2------2 683,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 103,1 49,1 -- 49,2 88,8------49,1 --

Táppénz hozzájárulás 3,7 4,0 -- 4,0 3,1------4,0 --

 / 3 Dologi kiadások 4 877,2 4 191,7 -- 7 798,0 7 118,1749,92 856,4--4 191,7 3 606,3 -- --

Készletbeszerzés 404,2 392,8 -- 645,9 548,1------392,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 322,4 343,3 -- 387,2 284,7------343,3 --

Szolgáltatás 1 100,5 1 044,0 -- 1 286,6 1 214,8------1 044,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 648,0 734,6 -- 870,7 662,1------734,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 1 042,3 80,0 -- 2 939,5 3 063,1------80,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 422,6 499,3 -- 474,4 422,8------499,3 --

Adók, díjak, befizetések 247,0 312,1 -- 384,7 309,2------312,1 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 80,1 131,2 -- 211,2 99,2------131,2 --

Egyéb dologi kiadások 610,1 654,4 -- 597,8 514,1------654,4 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 103,4 103,4103,4------ 103,4 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,7 46,2 -- -- ---46,2----46,2 -46,2 -- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45,7 46,2 -- -- --------46,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 6 292,8 3 838,1 -- 20 020,0 16 489,65 351,010 830,9--3 838,1 16 181,9 -- --

 / 1 Beruházások 1 876,5 367,5 -- 15 206,0 11 967,54 490,010 348,5--367,5 14 838,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 876,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 4 391,7 3 470,6 -- 4 789,2 4 497,3836,2482,4--3 470,6 1 318,6 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 24,6 -- -- 24,8 24,824,8------ 24,8 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 24,6 -- -- 24,8 24,8-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 24,6 -- -- 24,8 24,8-------- --

BEVÉTELEK 3 183,2 460,0 -- 4 430,2 4 430,2400,43 569,8--460,0 3 970,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 266,3 460,0 -- 4 066,4 4 066,4145,53 460,9--460,0 3 606,4 -- --692



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás
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módosított 
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Kormány 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 703,3 460,0 -- 3 920,9 3 920,9------460,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 605,9 380,0 -- 815,5 812,6------380,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1 097,2 80,0 -- 3 105,4 3 108,3------80,0 --

Kamatbevételek 0,2 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 432,3 -- -- 65,1 65,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 64,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 100,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1,1 -- -- -- 0,7-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

330,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 130,7 -- -- 80,4 80,4-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 130,7 -- -- -- 80,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 916,9 -- -- 363,8 363,8254,9108,9---- 363,8 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 82,2 -- -- 108,9 108,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6,2 -- -- 230,1 230,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

6,2 -- -- -- 7,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 217,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

-- -- -- -- 5,0-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

803,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

24,6 -- -- 24,8 24,8-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

24,6 -- -- 24,8 24,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 335,7 -- -- 5 799,8 5 646,55 799,8------ 5 799,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 476,9 -- -- 1 134,0 1 134,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2 858,8 -- -- 4 665,8 4 512,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 22 113,7 21 000,3 -- 30 952,1 30 952,1--9 883,368,521 000,3 9 951,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 16 323,4 17 162,2 -- 16 540,4 16 540,4------17 162,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 5 790,3 3 838,1 -- 14 411,7 14 411,7------3 838,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 799,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 734,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 164 1 284 -- ----1 284 -- -- 1 1781 284

LÉTSZÁMKERET 1 252 -- -- ------ -- -- 1 263--

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )2

KIADÁSOK 722,7 719,1 -- 730,1 729,514,5-7,23,7719,1 11,0 -- --

1 Működési költségvetés 700,1 696,4 -- 685,5 684,9-4,5-10,13,7696,4 -10,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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teljesítés d1 d2

 / 1 Személyi juttatások 407,8 402,0 -- 407,6 407,42,7--2,9402,0 5,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 347,3 370,9 -- 353,4 353,4------370,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 54,3 29,1 -- 50,1 49,9------29,1 --

Külső személyi juttatások 6,2 2,0 -- 4,1 4,1------2,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

109,2 102,6 -- 103,4 103,3-3,63,60,8102,6 0,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 104,5 101,0 -- 98,2 98,1------101,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 4,0 1,5 -- 4,7 4,7------1,5 --

Táppénz hozzájárulás 0,7 0,1 -- 0,5 0,5------0,1 --

 / 3 Dologi kiadások 183,1 191,8 -- 173,6 173,3-4,5-13,7--191,8 -18,2 -- --

Készletbeszerzés 25,6 22,9 -- 19,9 19,9------22,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 31,0 26,0 -- 21,6 21,6------26,0 --

Szolgáltatás 75,0 86,7 -- 74,3 74,0------86,7 --

Vásárolt közszolgáltatások 0,2 0,2 -- 0,2 0,2------0,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 31,1 30,7 -- 28,1 28,1------30,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 1,8 4,5 -- 4,7 4,7------4,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 5,1 6,5 -- 6,0 6,0------6,5 --

Adók, díjak, befizetések 11,4 12,7 -- 16,3 16,3------12,7 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,2 -- -- 0,6 0,6-------- --

Egyéb dologi kiadások 1,7 1,6 -- 1,9 1,9------1,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,9 0,90,9------ 0,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,1 0,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 0,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,8 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 0,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,6 22,7 -- 44,6 44,619,02,9--22,7 21,9 -- --

 / 1 Beruházások 21,1 22,7 -- 44,6 44,619,02,9--22,7 21,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 21,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,5 -- -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 1,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 23,2 5,0 -- 17,7 17,75,96,8--5,0 12,7 -- --

1 Működési költségvetés 14,0 5,0 -- 17,3 17,35,96,4--5,0 12,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 9,3 5,0 -- 11,4 11,4------5,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 7,5 4,0 -- 6,8 6,8------4,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1,8 1,0 -- 4,6 4,6------1,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3,8 -- -- 4,9 4,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2,3 -- -- -- 4,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

1,5 -- -- -- ---------- --694



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,9 -- -- 1,0 1,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,9 -- -- -- 1,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,2 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 0,4 0,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 7,7 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

7,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

1,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,9 -- -- 8,6 8,68,6------ 8,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 8,9 -- -- 0,8 0,8-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 7,8 7,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 699,2 714,1 -- 703,8 703,8---14,03,7714,1 -10,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 677,9 691,4 -- 669,9 669,9------691,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 21,3 22,7 -- 33,9 33,9------22,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 99 99 -- ----99 -- -- 9999

LÉTSZÁMKERET 99 -- -- ------ -- -- 101--

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK -- 2 176,0 -- 2 004,6 2 004,6---171,60,22 176,0 -171,4 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 176,0 -- 2 004,6 2 004,6---171,60,22 176,0 -171,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 1 749,3 -- 1 573,5 1 573,5-17,0-159,00,21 749,3 -175,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- 1 472,7 -- 1 212,5 1 212,5------1 472,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások -- 272,4 -- 357,5 357,5------272,4 --

Külső személyi juttatások -- 4,2 -- 3,5 3,5------4,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 426,7 -- 415,0 415,0-2,5-9,2--426,7 -11,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- 426,7 -- 402,2 402,2------426,7 --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 8,5 8,5-------- --

Táppénz hozzájárulás -- -- -- 4,3 4,3-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 16,1 16,119,5-3,4---- 16,1 -- --

Szolgáltatás -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- -- -- 0,1 0,1-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- -- -- 0,7 0,7-------- --

Adók, díjak, befizetések -- -- -- 14,9 14,9-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei -- -- -- 0,2 0,2-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 2 176,0 -- 2 004,4 2 004,4---171,80,22 176,0 -171,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- 2 176,0 -- 2 004,4 2 004,4------2 176,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- 349 -- ----349 -- -- 341349

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 341--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )34

KIADÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

TÁMOGATÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )44

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi 
szervezetek tevékenysége )

44 2

KIADÁSOK 48,7 48,0 -- 48,1 36,8--0,1--48,0 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 48,7 48,0 -- 48,1 36,8--0,1--48,0 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48,7 48,0 -- 48,1 36,8--0,1--48,0 0,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 48,0 48,0 -- 48,1 36,8------48,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

0,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,1 0,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,7 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 48,0 48,0 -- 48,0 48,0------48,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11,3

Kossuth tér rendezése ( 01111 Államhatalom )74

KIADÁSOK 803,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 803,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 803,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

803,9 -- -- -- ---------- --
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teljesítés d1 d2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 803,9 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 1

KIADÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

TÁMOGATÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 2

KIADÁSOK 54,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 54,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 54,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 54,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

BEVÉTELEK 54,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 54,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 54,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 3

KIADÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

TÁMOGATÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója ( 01111 Államhatalom )94

KIADÁSOK -- 10 190,8 -- -- -----10 190,8--10 190,8 -10 190,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 10 190,8 -- -- -----10 190,8--10 190,8 -10 190,8

 / 1 Beruházások -- 10 190,8 -- -- -----10 190,8--10 190,8 -10 190,8

TÁMOGATÁSOK -- 10 190,8 -- -- -----10 190,8--10 190,8 -10 190,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )124

KIADÁSOK -- -- -- 217,2 217,2--217,2---- 217,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 217,2 217,2--217,2---- 217,2697



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 217,2 217,2--217,2---- 217,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 217,2 217,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 217,2 217,2--217,2---- 217,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 217,2 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 217,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )134

KIADÁSOK 384,2 -- -- 477,8 ----477,8---- 477,8 -- --

1 Működési költségvetés 384,2 -- -- 477,8 ----477,8---- 477,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 384,2 -- -- 477,8 ----477,8---- 477,8

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

384,2 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 477,8 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 384,2 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 477,8 477,8--477,8---- 477,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 477,8

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

Közbeszerzési Hatóság ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )15

KIADÁSOK 1 849,6 1 431,1 -- 4 200,2 2 250,31 800,7966,51,91 431,1 2 769,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 464,4 1 386,4 -- 3 691,5 2 092,91 353,7949,51,91 386,4 2 305,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 592,3 589,2 -- 607,6 591,416,9--1,5589,2 18,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 425,1 493,5 -- 438,6 438,5------493,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 151,1 75,9 -- 167,5 151,4------75,9 --

Külső személyi juttatások 16,1 19,8 -- 1,5 1,5------19,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

155,7 159,1 -- 173,9 168,414,4--0,4159,1 14,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 146,9 159,1 -- 145,7 140,2------159,1 --

Egészségügyi hozzájárulás 8,4 -- -- 28,0 28,0-------- --

Táppénz hozzájárulás 0,4 -- -- 0,2 0,2-------- --

 / 3 Dologi kiadások 528,0 638,1 -- 2 205,4 628,5617,8949,5--638,1 1 567,3 -- --

Készletbeszerzés 54,7 31,9 -- 32,6 22,4------31,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 73,0 90,1 -- 115,2 66,3------90,1 --

Szolgáltatás 240,4 285,9 -- 737,3 250,1------285,9 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 69,6 124,3 -- 376,9 79,5------124,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 11,1 -- -- 69,8 69,8-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 17,0 23,8 -- 27,2 17,4------23,8 --

Adók, díjak, befizetések 13,8 24,5 -- 33,0 29,3------24,5 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- 0,5 0,5-------- --

Egyéb dologi kiadások 48,1 57,6 -- 812,9 93,2------57,6 --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 188,4 -- -- 704,6 704,6704,6------ 704,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 704,6 704,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 704,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

176,7 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 385,2 44,7 -- 508,7 157,4447,017,0--44,7 464,0 -- --

 / 1 Beruházások 201,6 44,7 -- 223,7 74,5162,017,0--44,7 179,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 201,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 183,6 -- -- 202,1 --202,1------ 202,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 82,9 82,982,9------ 82,9 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 82,9 82,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 82,9-------- --

BEVÉTELEK 1 516,2 1 023,0 -- 2 021,7 2 260,824,0974,7--1 023,0 998,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 516,1 1 023,0 -- 2 020,1 2 257,722,4974,7--1 023,0 997,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 516,1 -- -- 6,9 52,0-------- --

Alaptevékenység bevételei 1 503,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 11,2 -- -- 5,5 8,0-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1,0 -- -- 1,4 44,0-------- --

Kamatbevételek 0,6 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 22,4 ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 1 023,0 -- 1 990,8 2 205,7------1 023,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- 1,6 3,11,6------ 1,6 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,1 -- -- -- 3,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 1,6 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 883,5 -- -- 1 776,7 1 206,51 776,7------ 1 776,7 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 510,9 -- -- 1 487,5 1 145,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 372,6 -- -- 289,2 61,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 410,8 408,1 -- 401,8 401,8---8,21,9408,1 -6,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 410,8 363,4 -- 357,1 357,1------363,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 44,7 -- 44,7 44,7------44,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 960,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 618,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 87 100 -- ----100 -- -- 89100

LÉTSZÁMKERET 96 -- -- ------ -- -- 96--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )25

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )25 1

KIADÁSOK -- -- -- 12,6 12,6--12,6---- 12,6 -- --699
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1 Működési költségvetés -- -- -- 12,6 12,6--12,6---- 12,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 12,6 12,6--12,6---- 12,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 12,6 12,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 12,6 12,6--12,6---- 12,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 12,6 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,6 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )25 2

KIADÁSOK 7,2 -- -- 8,2 ----8,2---- 8,2 -- --

1 Működési költségvetés 7,2 -- -- 8,2 ----8,2---- 8,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,2 -- -- 8,2 ----8,2---- 8,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

7,2 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 8,2 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,2 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 8,2 8,2--8,2---- 8,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8,2

Pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )8

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )18

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség ( 08142 Párttevékenységek )18 1

KIADÁSOK 1 055,0 1 055,0 -- 1 055,0 1 055,0------1 055,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 055,0 1 055,0 -- 1 055,0 1 055,0------1 055,0 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 055,0 1 055,0 -- 1 055,0 1 055,0------1 055,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1 055,0 1 055,0 -- 1 055,0 1 055,0------1 055,0 --

Magyar Szocialista Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 2

KIADÁSOK 521,3 521,3 -- 521,3 521,3------521,3 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 521,3 521,3 -- 521,3 521,3------521,3 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 521,3 521,3 -- 521,3 521,3------521,3 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 521,3 521,3 -- 521,3 521,3------521,3 --

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 3

KIADÁSOK 447,9 448,0 -- 448,0 448,0------448,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 447,9 448,0 -- 448,0 448,0------448,0 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 447,9 448,0 -- 448,0 448,0------448,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 447,9 448,0 -- 448,0 448,0------448,0 --

Lehet Más a Politika ( 08142 Párttevékenységek )18 4

KIADÁSOK 249,2 249,2 -- 249,2 249,2------249,2 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 249,2 249,2 -- 249,2 249,2------249,2 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 249,2 249,2 -- 249,2 249,2------249,2 --700
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Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 249,2 249,2 -- 249,2 249,2------249,2 --

Kereszténydemokrata Néppárt ( 08142 Párttevékenységek )18 5

KIADÁSOK 232,6 232,6 -- 232,6 232,6------232,6 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 232,6 232,6 -- 232,6 232,6------232,6 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 232,6 232,6 -- 232,6 232,6------232,6 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 232,6 232,6 -- 232,6 232,6------232,6 --

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )28

Magyar Demokrata Fórum ( 08142 Párttevékenységek )28 4

KIADÁSOK 42,8 42,8 -- 42,8 42,8------42,8 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 42,8 42,8 -- 42,8 42,8------42,8 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42,8 42,8 -- 42,8 42,8------42,8 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 42,8 42,8 -- 42,8 42,8------42,8 --

Pártalapítványok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )9

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )19

KIADÁSOK 611,7 611,7 -- 611,7 611,7------611,7 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 611,7 611,7 -- 611,7 611,7------611,7 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 611,7 611,7 -- 611,7 611,7------611,7 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 611,7 611,7 -- 611,7 611,7------611,7 --

Táncsics Mihály Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )29

KIADÁSOK 259,8 259,8 -- 259,8 259,8------259,8 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 259,8 259,8 -- 259,8 259,8------259,8 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 259,8 259,8 -- 259,8 259,8------259,8 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 259,8 259,8 -- 259,8 259,8------259,8 --

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )39

KIADÁSOK 211,3 211,3 -- 211,3 211,3------211,3 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 211,3 211,3 -- 211,3 211,3------211,3 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 211,3 211,3 -- 211,3 211,3------211,3 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 211,3 211,3 -- 211,3 211,3------211,3 --

Ökopolisz Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )49

KIADÁSOK 80,4 80,4 -- 80,4 80,4------80,4 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 80,4 80,4 -- 80,4 80,4------80,4 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80,4 80,4 -- 80,4 80,4------80,4 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 80,4 80,4 -- 80,4 80,4------80,4 --

Barankovics István Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )59

KIADÁSOK 69,4 69,4 -- 69,4 69,4------69,4 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 69,4 69,4 -- 69,4 69,4------69,4 --
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 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 69,4 69,4 -- 69,4 69,4------69,4 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 69,4 69,4 -- 69,4 69,4------69,4 --

Antall József Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )69

KIADÁSOK 28,3 28,3 -- 28,3 28,3------28,3 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 28,3 28,3 -- 28,3 28,3------28,3 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 28,3 28,3 -- 28,3 28,3------28,3 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 28,3 28,3 -- 28,3 28,3------28,3 --

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása ( X Nem besorolt )10

Közszolgálati hozzájárulás ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )110

KIADÁSOK 61 805,0 68 558,4 -2 000,0 66 563,4 66 563,4----5,066 558,4 5,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 61 805,0 68 558,4 -2 000,0 66 563,4 66 563,4----5,066 558,4 5,0

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 61 805,0 68 558,4 -2 000,0 66 563,4 66 563,4----5,066 558,4 5,0

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 61 805,0 68 558,4 -2 000,0 66 563,4 66 563,4----5,066 558,4 5,0

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai ( 08132 Televíziós tevékenység )310

KIADÁSOK 30,7 -- -- 26,7 26,7----26,7-- 26,7 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 30,7 -- -- 26,7 26,7----26,7-- 26,7

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30,7 -- -- 26,7 26,7----26,7-- 26,7

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 30,7 -- -- 26,7 26,7----26,7-- 26,7

Média tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )410

KIADÁSOK -- -- 2 000,0 2 000,0 --------2 000,0 -- -- --

10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- 2 000,0 2 000,0 --------2 000,0 --

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( X Nem besorolt )20

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )120

KIADÁSOK 9 809,5 9 639,0 -- 13 471,4 10 608,93 571,9260,5--9 639,0 3 832,4 -- --

1 Működési költségvetés 9 538,5 9 382,2 -- 13 168,1 10 394,93 549,4236,5--9 382,2 3 785,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 497,7 5 689,4 -- 5 559,6 4 375,7-315,2185,4--5 689,4 -129,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 554,6 3 808,8 -- 3 945,3 3 013,2------3 808,8 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 883,6 1 818,7 -- 1 514,9 1 267,6------1 818,7 --

Külső személyi juttatások 59,5 61,9 -- 99,4 94,9------61,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 417,7 1 417,4 -- 1 381,5 1 182,4-85,849,9--1 417,4 -35,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 370,2 1 367,4 -- 1 251,5 1 085,9------1 367,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 44,3 45,0 -- 125,0 94,5------45,0 --

Táppénz hozzájárulás 3,2 5,0 -- 5,0 2,0------5,0 --

 / 3 Dologi kiadások 2 084,9 2 024,1 -- 4 268,6 3 150,32 243,31,2--2 024,1 2 244,5 -- --

Készletbeszerzés 55,4 79,9 -- 52,5 41,0------79,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 201,3 208,8 -- 108,5 89,8------208,8 --702



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 
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Szolgáltatás 854,1 928,3 -- 671,0 657,8------928,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 308,7 337,0 -- 274,6 222,2------337,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,4 1,3 -- 1,3 0,8------1,3 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 196,2 149,8 -- 308,0 159,1------149,8 --

Költségvetési befizetések 14,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 251,5 275,2 -- 2 037,2 1 952,5------275,2 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 0,2 -- 0,5 0,5------0,2 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- 6,3 -- -- --------6,3 --

Egyéb dologi kiadások 202,7 37,3 -- 815,0 26,6------37,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 538,2 251,3 -- 1 958,4 1 686,51 707,1----251,3 1 707,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 307,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 307,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 229,7 251,3 -- 1 958,4 1 686,5------251,3 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 1 470,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 229,7 251,3 -- -- 215,9------251,3 --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 271,0 256,8 -- 303,3 214,022,524,0--256,8 46,5 -- --

 / 1 Beruházások 203,5 228,0 -- 243,1 179,715,1----228,0 15,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 203,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 67,5 28,8 -- 60,2 34,37,424,0--28,8 31,4 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 67,5 28,8 -- 60,2 34,3------28,8 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 13,5 -- -- -- 3,8-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 54,0 28,8 -- 49,2 30,5------28,8 --

BEVÉTELEK 9 962,7 9 639,0 -- 10 068,0 7 084,2405,024,0--9 639,0 429,0 -- --

1 Működési költségvetés 9 846,0 9 539,7 -- 9 943,4 6 936,0403,7----9 539,7 403,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 9 845,7 8,7 -- 14,7 15,8------8,7 --

Alaptevékenység bevételei 9 789,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 56,0 7,4 -- 13,8 14,8------7,4 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,4 1,3 -- 0,9 1,0------1,3 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 307,4 307,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 307,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,3 -- -- 100,3 111,1-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,3 -- -- -- 109,4-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 1,7-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 9 531,0 -- 9 521,0 6 501,7------9 531,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 116,7 99,3 -- 124,6 148,21,324,0--99,3 25,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- 0,5 -- -- --------0,5 --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

116,5 98,8 -- 124,6 148,2------98,8 --
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Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

116,5 98,8 -- 124,6 148,2------98,8 --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,2 -- -- -- ---------- --

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 920,0 -- -- 3 166,9 3 166,93 166,9------ 3 166,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 759,8 -- -- 3 015,5 3 015,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 160,2 -- -- 151,4 151,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 180,6 -- -- 236,5 236,5--236,5---- 236,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 180,6 -- -- 236,5 236,5-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 253,8 -- -- -- -- -- -- -- -- -121,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 562 530 -- ----530 -- -- 556530

LÉTSZÁMKERET 530 -- -- ------ -- -- 545--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )220

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )220 1

KIADÁSOK -- -- -- 307,4 307,4--307,4---- 307,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 307,4 307,4--307,4---- 307,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 307,4 307,4--307,4---- 307,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 307,4 307,4-------- --

BEVÉTELEK 307,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 307,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 307,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 307,4 307,4--307,4---- 307,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 307,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X Nem besorolt )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 371,8 477,0 -- 503,4 469,431,1-5,20,5477,0 26,4 -- --

1 Működési költségvetés 341,8 457,0 -- 483,0 453,121,24,30,5457,0 26,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 209,4 296,4 -- 300,7 293,13,9--0,4296,4 4,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 162,8 257,9 -- 241,4 241,3-16,5----257,9 -16,5

Nem rendszeres személyi juttatások 43,3 26,5 -- 47,5 40,020,6--0,426,5 21,0

Külső személyi juttatások 3,3 12,0 -- 11,8 11,8-0,2----12,0 -0,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

55,1 79,8 -- 79,5 76,4-0,4--0,179,8 -0,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 53,5 77,8 -- 71,6 69,6-6,3--0,177,8 -6,2

Egészségügyi hozzájárulás 1,6 1,9 -- 7,8 6,85,9----1,9 5,9

Táppénz hozzájárulás -- 0,1 -- 0,1 --------0,1 --

 / 3 Dologi kiadások 77,3 80,8 -- 102,8 83,617,74,3--80,8 22,0 -- --704
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Készletbeszerzés 23,9 24,2 -- 31,3 22,92,84,3--24,2 7,1

Kommunikációs szolgáltatások 7,4 7,4 -- 7,9 7,30,5----7,4 0,5

Szolgáltatás 15,0 16,1 -- 13,5 11,0-2,6----16,1 -2,6

Vásárolt közszolgáltatások 0,7 0,7 -- 0,7 --------0,7 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12,9 13,5 -- 14,1 12,30,6----13,5 0,6

Általános forgalmi adó-befizetés -- -- -- 0,9 0,70,9------ 0,9

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 9,8 11,2 -- 17,2 13,76,0----11,2 6,0

Adók, díjak, befizetések 4,3 4,0 -- 10,8 9,36,8----4,0 6,8

Egyéb dologi kiadások 3,3 3,7 -- 6,4 6,42,7----3,7 2,7

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 20,0 -- 20,4 16,39,9-9,5--20,0 0,4 -- --

 / 1 Beruházások 30,0 20,0 -- 20,4 16,39,9-9,5--20,0 0,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 30,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 17,0 17,012,74,3---- 17,0 -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 17,0 17,012,74,3---- 17,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,6 -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3

Intézmények egyéb sajátos bevételei 0,6 -- -- 3,6 3,6--3,6---- 3,6

ÁFA bevételek, visszatérülések -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 12,1 12,112,1------ 12,1

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- 3,0 3,03,0------ 3,0

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- 9,1 9,19,1------ 9,1

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,6 0,60,6------ 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 18,4 18,418,4------ 18,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 13,2 13,213,2------ 13,2

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 5,2 5,25,2------ 5,2

TÁMOGATÁSOK 389,6 477,0 -- 468,0 468,0---9,50,5477,0 -9,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 354,5 457,0 -- 457,5 457,5----0,5457,0 0,5

2 Felhalmozási kiadások támogatása 35,1 20,0 -- 10,5 10,5---9,5--20,0 -9,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 34,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 47 59 -- ----59 -- -- 5659

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 59--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )221

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )221 1

KIADÁSOK -- -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1 -- --705
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TÁMOGATÁSOK 12,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )221 2

KIADÁSOK -- -- -- 9,5 ----9,5---- 9,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 9,5 ----9,5---- 9,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 9,5 ----9,5---- 9,5

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 9,5 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 9,5 9,5--9,5---- 9,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X Nem besorolt )22

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 332,1 213,0 -- 586,4 526,1375,8-2,60,2213,0 373,4 -- --

1 Működési költségvetés 331,5 213,0 -- 573,1 512,8362,9-3,00,2213,0 360,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 138,6 122,3 -- 154,3 144,435,1-3,30,2122,3 32,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 114,1 113,2 -- 132,2 124,7------113,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 17,7 6,3 -- 12,7 11,7------6,3 --

Külső személyi juttatások 6,8 2,8 -- 9,4 8,0------2,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

34,3 33,0 -- 43,2 39,711,1-0,9--33,0 10,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 33,9 32,6 -- 39,9 37,4------32,6 --

Egészségügyi hozzájárulás 0,3 0,4 -- 3,2 2,2------0,4 --

Táppénz hozzájárulás 0,1 -- -- 0,1 0,1-------- --

 / 3 Dologi kiadások 158,6 57,7 -- 372,3 325,4313,41,2--57,7 314,6 -- --

Készletbeszerzés 4,8 2,1 -- 7,9 7,6------2,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 5,5 4,6 -- 13,7 11,6------4,6 --

Szolgáltatás 41,3 18,2 -- 64,3 42,4------18,2 --

Vásárolt közszolgáltatások 17,1 2,8 -- 33,3 31,0------2,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27,6 7,5 -- 65,1 59,2------7,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 14,2 1,9 -- 136,2 132,4------1,9 --

Költségvetési befizetések 0,2 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 2,7 1,2 -- 6,3 4,7------1,2 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 44,2 19,4 -- 44,3 35,3------19,4 --

Egyéb dologi kiadások 1,0 -- -- 1,2 1,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3,3 3,33,3------ 3,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,3 3,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 3,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,6 -- -- 13,3 13,312,90,4---- 13,3 -- --
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 / 1 Beruházások 0,6 -- -- 13,3 13,312,90,4---- 13,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 0,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 238,9 3,0 -- 330,2 330,2325,61,6--3,0 327,2 -- --

1 Működési költségvetés 238,8 3,0 -- 330,2 330,2325,61,6--3,0 327,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 4,6 3,0 -- 1,9 1,9------3,0 --

Alaptevékenység bevételei 3,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,1 3,0 -- 1,9 1,9------3,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 234,2 -- -- 325,6 325,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 26,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 164,7 -- -- -- 299,6-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

69,5 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 2,7 2,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,1 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,2 -- -- 50,2 50,250,2------ 50,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 34,2 -- -- 48,8 48,8-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 1,4 1,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 109,2 210,0 -- 206,0 206,0---4,20,2210,0 -4,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 108,7 210,0 -- 194,5 194,5------210,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 0,5 -- -- 11,5 11,5-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 60,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 23 20 -- ----20 -- -- 2627

LÉTSZÁMKERET 27 -- -- ------ -- -- 2927

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )222

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )222 1

KIADÁSOK -- -- -- 4,2 ----4,2---- 4,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,2 ----4,2---- 4,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 4,2 ----4,2---- 4,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 4,2 4,2--4,2---- 4,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X Nem besorolt )23

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 3 793,7 4 734,5 -- 9 830,1 6 408,61 878,53 217,1--4 734,5 5 095,6 -- --707



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 3 781,1 4 711,5 -- 7 550,1 6 142,51 219,61 619,0--4 711,5 2 838,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 782,2 1 275,4 -- 1 930,9 1 376,1--655,5--1 275,4 655,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 655,7 1 182,7 -- 1 572,0 1 044,9------1 182,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 108,2 90,4 -- 339,2 311,5------90,4 --

Külső személyi juttatások 18,3 2,3 -- 19,7 19,7------2,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

205,6 326,9 -- 580,4 352,2--253,5--326,9 253,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 190,6 321,5 -- 560,1 335,8------321,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 14,3 1,2 -- 16,1 16,1------1,2 --

Táppénz hozzájárulás 0,7 4,2 -- 4,2 0,3------4,2 --

 / 3 Dologi kiadások 2 576,2 3 094,2 -- 3 128,2 2 518,0-666,0700,0--3 094,2 34,0 -- --

Készletbeszerzés 48,7 73,2 -- 83,3 48,1------73,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 47,2 71,7 -- 83,7 67,9------71,7 --

Szolgáltatás 69,3 191,8 -- 474,8 157,6------191,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 77,4 193,5 -- 184,7 116,1------193,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 39,0 86,5 -- 86,9 58,8------86,5 --

Költségvetési befizetések 2 093,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 29,2 2 066,9 -- 1 911,1 1 860,8------2 066,9 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 138,4 359,4 -- 236,3 148,6------359,4 --

Egyéb dologi kiadások 33,6 51,2 -- 67,4 60,1------51,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 217,1 15,0 -- 1 910,6 1 896,21 885,610,0--15,0 1 895,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 95,7 -- -- 1 904,0 1 895,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 95,7 -- -- -- 1 895,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15,0 15,0 -- 6,6 0,6------15,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 15,0 15,0 -- -- --------15,0 --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 0,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

106,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 12,6 23,0 -- 2 280,0 266,1658,91 598,1--23,0 2 257,0 -- --

 / 1 Beruházások 8,4 15,0 -- 365,5 78,6-439,5790,0--15,0 350,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 8,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- 2,0 -- 1 728,5 --918,4808,1--2,0 1 726,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4,2 6,0 -- 186,0 187,5180,0----6,0 180,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 180,0 186,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 186,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4,2 6,0 -- 6,0 1,5------6,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 4,2 6,0 -- 6,0 1,5------6,0 --

BEVÉTELEK 5 472,2 4 734,5 -- 7 951,6 7 926,4--3 217,1--4 734,5 3 217,1 -- --

1 Működési költségvetés 5 465,4 4 732,0 -- 7 949,1 7 923,4--3 217,1--4 732,0 3 217,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 5 465,4 -- -- -- 7,6-------- --708



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Alaptevékenység bevételei 5 459,2 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 6,2 -- -- -- 7,6-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 4 732,0 -- 7 949,1 7 915,8------4 732,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 6,8 2,5 -- 2,5 3,0------2,5 -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- 2,5 -- 2,5 1,5------2,5 --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

6,8 -- -- -- 1,5-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

6,8 -- -- -- 1,5-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 198,1 -- -- 1 878,5 1 878,51 878,5------ 1 878,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 198,1 -- -- 1 665,1 1 665,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 213,4 213,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 0,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 0,9 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 877,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 396,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 122 -- -- ------ -- -- 200200

LÉTSZÁMKERET 197 197 -- ----197 -- -- 248280

Nemzeti Választási Iroda ( X Nem besorolt )24

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK -- -- 550,0 1 768,5 481,1--1 188,430,1550,0 1 218,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 455,0 1 043,7 363,8-6,5565,130,1455,0 588,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- 295,0 196,5 109,6-132,010,323,2295,0 -98,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- -- -- 84,7 84,7-------- --

Nem rendszeres személyi juttatások -- -- -- 104,7 17,8-------- --

Külső személyi juttatások -- -- -- 7,1 7,1-------- --

Személyi juttatások (nem bontott) -- -- 295,0 -- --------295,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 79,0 53,3 29,9-34,62,86,179,0 -25,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- -- -- 49,1 25,7-------- --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 4,2 4,2-------- --

Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) -- -- 79,0 -- --------79,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 81,0 793,9 224,3160,1552,00,881,0 712,9 -- --

Készletbeszerzés -- -- -- 48,3 6,4-------- --

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 406,8 68,5-------- --

Szolgáltatás -- -- -- 164,2 97,6-------- --

Vásárolt közszolgáltatások -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- -- -- 158,9 37,8-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- -- -- 9,9 9,6-------- --709



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Adók, díjak, befizetések -- -- -- 4,9 3,5-------- --

Egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Dologi kiadások (nem bontott) -- -- 81,0 -- --------81,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 95,0 724,8 117,36,5623,3--95,0 629,8 -- --

 / 1 Beruházások -- -- 95,0 724,8 117,36,5623,3--95,0 629,8 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- 550,0 1 768,5 1 768,5--1 188,430,1550,0 1 218,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- -- 550,0 1 043,8 1 043,7------550,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- 724,7 724,8-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 287,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- ------ -- -- 70100

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 73--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1

KIADÁSOK 227,9 81,0 -- 108,3 66,3--27,3--81,0 27,3 -- --

1 Működési költségvetés 227,9 81,0 -- 108,3 66,3--27,3--81,0 27,3

 / 3 Dologi kiadások 1,9 -- -- 1,0 0,9--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 226,0 81,0 -- 107,3 65,4--26,3--81,0 26,3

Támogatásértékű működési kiadások 46,0 81,0 -- 107,3 65,4------81,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

180,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 181,6 -- -- 34,7 34,7--34,7---- 34,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 80,9 81,0 -- 73,6 73,6---7,4--81,0 -7,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 42,0

A 2014. évi választások előkészítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2

KIADÁSOK -- -- 2 300,0 1 073,2 131,8---1 226,8--2 300,0 -1 226,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 2 300,0 1 018,6 77,3---1 281,4--2 300,0 -1 281,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- 2 300,0 1 018,6 77,3---1 281,4--2 300,0 -1 281,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 54,6 54,5--54,6---- 54,6

 / 1 Beruházások -- -- -- 54,6 54,5--54,6---- 54,6

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 300,0 1 073,2 1 073,2---1 226,8--2 300,0 -1 226,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 941,4
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Szerkezeti változás a 2013. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/12/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (270412) Új elem

Indoklás: Az Országgyűlés fejezetnél a 2012. évi költségvetés tervezése során 217,2 millió 
forint összegű fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék került megtervezésre. A 
Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően a maradvány felhasználását 2013. évben engedélyezte.

04/13/00/00 Fejezeti tartalék (334495) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-ának értelmében az 
Országgyűlés fejezetnél 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létrehozni, 
amely 2013. évben 477,8 millió forint volt.

05/02/01/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264945) Új elem

Indoklás: A Magyar Köztársaság a 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. 
CLXXXVIII. törvény értelmében a Közbeszerzési Hatóság fejezetnél létrehozott 
fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék a 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány felhasználásáról szóló 1356/2013 (VI.24) Kormány határozata 
alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 12,6 millió forint 
értékben átutalásra került.

05/02/02/00 Fejezeti tartalék (335295) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 
24.§ (3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóságnak 8,2 millió forint fejezeti 
tartalékot kellett létrehozni.

10/03/00/00 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 

(281078)

Új elem

Indoklás: A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. Törvény (a továbbiakban Pép. Tv.), és a prémiumévek 
programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló, 
többször módosított 8/2005. (II. 8.) PM rendelet előírásai szerint a központi 
költségvetés céltartalékából történik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
prémiuméves programban résztvevő munkatársai részére kifizetett juttatások 
utólagos visszatérítése. Mivel az NMHH nem tartozik a központi költségvetési 
körbe, a visszaigényelt összegek a céltartalékból nem utalhatók át közvetlenül 
részükre. Ezért minden évben létre kell hozni az I. Országgyűlés fejezetben egy 
fejezeti kezelésű előirányzatot, amire történhet az átcsoportosítás a céltartalékból, 
és ahonnan a Magyar Államkincstár már átutalhatja a kérdéses összegeket az 
NMHH-nak. 2013-ban 2 fő prémiuméves programban résztvevő részére összesen 
26,706 millió forint kifizetése történt meg.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/02/01/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (332073) Új elem

Indoklás: A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. 
CLXXXVIII. törvény értelmében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél 
létrehozott fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2012. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványa, 307, 4 millió forint értékben, a Kormány a 1356/2013 
(VI.24) határozatával visszahagyásra került.

21/02/01/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (332028) Új elem

Indoklás: Az I. Fejezet 21. címen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
által 2012-ben képzett - 12,1MFt Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezett a 2013. évi nyitó 
adatok között -, a 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat I. sz. melléklete alapján a 
XI. Miniszterelnökség fejezet részére teljes egészében átutalásra került 2013-ban.

21/02/02/00 Fejezeti tartalék (341806) Új elem

Indoklás: A 2012. évi CCIV. törvény módosítása, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésének módosításáról szóló (2013 évi XCII. törvény) alapján az I. 
Fejezet 21. cím alatti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot 
9,5MFt Fejezeti tartalék képzésére kötelezte, mely tartalékképzésnek a hatóság 
eleget tett a felhalmozási (beruházási) előirányzata terhére.

22/02/01/00 Fejezeti tartalék (341784) Új elem

Indoklás: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére a 2013. évi XCII. törvénnyel módosított, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv 24. § 
(3) d) pontja előírta, hogy fejezeten belüli átcsoportosítással 4,2 millió forint 
összegben fejezeti tartalékot hozzon létre. E célból a személyi juttatások 
előirányzatából 3,3 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatából 0,9 millió forintot csoportosítottunk át fejezeti tartalékba.

23/01/00/00 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (015020)

Címrendi változás

Indoklás: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Magyar Energia Hivatal 
jogutódjaként jött létre a 2013. évi XXII. törvény alapján. A létrejött új Hivatal 
fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek 
költségvetése az I. fejezet Országgyűlés költségvetési fejezetén belül képez önálló 
címet (23. cím), ellentétben a Magyar Energia Hivatallal, amely a XVII. fejezet 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 6. címe alatt volt található.

Eredeti szerkezet: 17 06/00/00/00 Magyar Energia Hivatal

24/01/00/00 Nemzeti Választási Iroda (341673) Új elem

Indoklás: A Nemzeti Választási Iroda 2013.05.24-ei megalapításával a 2013. évi 
előirányzatok összege - Ogy.hatáskörben - 2012. évi CCIV. törvény módosításával 
került jóváhagyásra.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

24/02/01/00 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

(275090)

Címrendi változás

Indoklás: Az eredeti előirányzat a X. fejezet  20/02/31/00 címrendben került jóváhagyásra. 
Az NVI megalapítását követően a feladat és az ahhoz tartozó eredeti előirányzat 
összege átkerült az NVI címrendjébe.

Eredeti szerkezet: 10 20/02/31/00 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

24/02/02/00 A 2014. évi választások előkészítése (341695) Új elem

Indoklás: A Nemzeti Választási Iroda 2013.05.24-ei megalapításával a 2013. évi 
előirányzatok összege - Ogy.hatáskörben - 2012. évi CCIV. törvény módosításával 
került jóváhagyásra.
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0,0

1 703 265,0

1 703 265,0

0,0

1 703 265,0

0,0

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.) 146. §-a a Hivatal hatáskörébe és feladatkörébe 

sorolja a földgázelosztás díjából származó árbevétel hálózati engedélyesek közötti szétosztását, az 

úgynevezett „kiegyenlítő mechanizmus” bonyolítását. A GET. 146. § (3) bekezdése szerint a kiegyenlítő 

mechanizmust működtető pénzügyi szervezetet a Hivatal választja ki közbeszerzési eljárás keretében. 

A földgázelosztás díjából származó árbevétel elosztói engedélyesek közötti szétosztása a letéti számlán 

valósul meg.

A letéti számla egyenlege minden esetben kinullázódik. 2013. évben a számla forgalma 1.703,3 millió 

forint volt, a mérleg fordulónapján, 2013. december 31-én a számlának nem volt egyenlege.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

1 703 265,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

bankszámlaszám: 10032000-01714373-20000002

I. ORSZÁGGYŰLÉS

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

országgyűlési képviselő 3 976 248385

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 3 554

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 4 006 127389

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 65 9764

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 143 04612

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 73 9828

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 053 285158

I.  besorolási osztály összesen 2 619 135594

II.  besorolási osztály összesen 398 370185

III.  besorolási osztály összesen 49 70323

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 403 497984

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

20 8322

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

64 6829

I.  besorolási osztály összesen 172 94232

II.  besorolási osztály összesen 911 841286

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 170 297329

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

451 321107

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

294 351104

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

365 061155

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 110 733366

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 10 690 6542 068

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 298

Nyitólétszám (fő) 2 032

Munkajogi nyitólétszám (fő) 2 133

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 98

Tartósan üres álláshelyek száma 64

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 988
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés hivatali szervei 1  1

országgyűlési képviselő 3 976 248385

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 3 554

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 4 006 127389

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 14 2591

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 62 1385

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 47 9495

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

444 72158

I.  besorolási osztály összesen 1 279 414252

II.  besorolási osztály összesen 260 344120

III.  besorolási osztály összesen 9 8096

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 118 634447

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

450 594107

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

271 94793

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

343 386142

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 065 927342

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 7 190 6881 178

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 284

Nyitólétszám (fő) 1 171

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 263

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 51

Tartósan üres álláshelyek száma 50

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 178

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

101 83116

I.  besorolási osztály összesen 198 98657

II.  besorolási osztály összesen 50 11724

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 350 93497

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 5332

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 2 5332

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 353 46799

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 99

Nyitólétszám (fő) 99

Munkajogi nyitólétszám (fő) 101

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 97

Országgyűlési Őrség 3

I.  besorolási osztály összesen 27 7107

II.  besorolási osztály összesen 2 4101716



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

I.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 30 1208

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

20 8322

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

64 6829

I.  besorolási osztály összesen 172 94232

II.  besorolási osztály összesen 911 841286

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 170 297329

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5 3482

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

6 7723

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 12 1205

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 212 537342

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 349

Nyitólétszám (fő) 341

Munkajogi nyitólétszám (fő) 341

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 8

Tartósan üres álláshelyek száma 8

Átlagos statisztikai állományi létszám 342

Közbeszerzési Hatóság 5  1

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 15 9691

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 22 6332

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

109 27014

I.  besorolási osztály összesen 233 00048

II.  besorolási osztály összesen 24 36410

III.  besorolási osztály összesen 33 23714

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 438 47389

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 438 47389

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 100

Nyitólétszám (fő) 88

Munkajogi nyitólétszám (fő) 96

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 6

Tartósan üres álláshelyek száma 6

Átlagos statisztikai állományi létszám 89

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21  1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9071

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 12 7091

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

84 73512

I.  besorolási osztály összesen 89 51227

II.  besorolási osztály összesen 18 4319

III.  besorolási osztály összesen 6 6573

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 229 95153

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 0004
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

I.  fejezet

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 3522

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 11 3526

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 241 30359

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 59

Nyitólétszám (fő) 59

Munkajogi nyitólétszám (fő) 58

Átlagos statisztikai állományi létszám 56

Egyenlő Bánásmód Hatóság 22  1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9081

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9671

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

39 8196

I.  besorolási osztály összesen 46 30814

II.  besorolási osztály összesen 4 7472

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 120 74924

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 6531

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 3101

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 9632

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 124 71226

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 27

Nyitólétszám (fő) 26

Munkajogi nyitólétszám (fő) 26

Átlagos statisztikai állományi létszám 26

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23  1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 9021

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 36 2743

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

249 76549

I.  besorolási osztály összesen 701 101171

II.  besorolási osztály összesen 33 12417

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 036 166241

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 4822

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

7 2085

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 8 6907

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 044 856248

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 280

Nyitólétszám (fő) 248

Munkajogi nyitólétszám (fő) 248

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 32

Átlagos statisztikai állományi létszám 200

Nemzeti Választási Iroda 24  1

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 3 9891

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 3 4001718



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

I.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

23 1443

I.  besorolási osztály összesen 43 10418

II.  besorolási osztály összesen 4 8332

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 78 47025

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

727

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 9212

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

500

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 6 1482

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 84 61827

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 100
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II. Köztársasági Elnökség 
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A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv – a Köztársasági 
Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a 
feladatokat, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, a kapcsolódó törvények és egyéb 
jogszabályok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzata előír. 
 

 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 

 

Megnevezés 2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi  
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 
  millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1708,6  2035,4 2035,4 2035,0 1613,1 94,4  79,3 
ebből:  Személyi 

juttatás 
771,0 659,9 659,9 1078,0 878,9 114,0 81,5 

Bevétel 
 

5,6  -  72,2 72,2 1289,3 100,0 

Támogatás 1724,3  2035,4 2035,4 1763,5 1763,5 102,3  100,0 
Előirányzat-
maradvány  

178,0  -  199,3 199,3 112,0  100,0 

Létszám (fő)  59 70 70 70 62 105,1 88,6 
 

 
 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét- 
szám 
eng. 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

2035,4 – 2035,4 659,9 70 

Módosítások jogcímenként     
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1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1159/2013. (III.28.) Korm.határozat 
a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról. 

    
2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 
    
    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Külügy- 
    minisztériumhoz a 2012. évi CCIV. tv. 
    25. § (17) bekezdése alapján történt 
    előirányzat-átcsoportosítás. 
 
    A Honvédelmi Minisztériummal kötött 
    megállapodás alapján egyszeri jelleggel 
    működési előirányzat átcsoportosítás. 
 
   A Belügyminisztériummal kötött meg- 
   állapodás alapján egyszeri jelleggel 
   működési előirányzat átcsoportosítás. 
   

 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
  
 

-251,2 
 
 
 
 
 

-10,0 
 
 
 

-11,0 
 
 

  
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 

-251,2 
 
 
 
 
 

-10,0 
 
 
 

-11,0 
 
 

 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű 
       átcsoportosítás a Magyarország 
       2013 évi központi költségvetéséről 
       szóló 2012.évi CCIV. tv. 25. § (9) bek. 
       alapján.                                          

   323,0  

4.   Előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele. 

199,3 199,3  94,9  

5.  Működési és felhalmozási bevételi  
     többlet.            

72,2 72,2    

Módosítások összesen: -0,4 271,5 -271,9  418,1  
 

2013. évi módosított előirányzat: 2035,0 271,5 1763,5 1078,0 70 
 

 
 
 
A Köztársasági Elnökség fejezet 2013. évi előirányzatát a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény biztosította. 
A pénzügyi keretek – pótelőirányzatokkal, a bevételi többletekkel és az előző évi előirányzat-
maradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását. 
A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a 
belső ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a FEUVE és a belső 
ellenőrzés hatékony működését. 
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1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító: 300025 
Honlap címe: www.keh.hu 
 
A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely alaptevékenysége 
keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök hatásköreinek gyakorlásában:  
− az elnöki döntéshozatalhoz kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat 

készít és gondoskodik az egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;  
− kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;  
− ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 

humánpolitikai feladatait, s a fejezetet irányító szerv vezetőjeként a főigazgató 
gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és 
minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; 
gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, 
üzemeltetéséről;  

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

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

− ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;  
− ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásai és adományaival kapcsolatos teendőket;  
− előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 

lebonyolításáért;  
− közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 

előkészítésében, megszervezésében.  
 
Kiemelt jelentőségű a törvények vizsgálata, aláírása és a kihirdetés elrendelése körében 
elvégzendő teendők ellátása; a különböző kormányzati előterjesztésekkel, így különösen a 
kinevezésekkel, felmentésekkel, az egyéni kegyelem gyakorlásával, az állampolgársági 
ügyekkel, a kitüntetésekkel kapcsolatban hozott elnöki határozatok előkészítése.  
 
A Köztársasági Elnöki Hivatal végzi és szervezi a köztársasági elnök közjogi feladataival, 
általános politikai, kül- és belpolitikai, társadalmi szerepével, a nyilvánosság indokolt 
tájékoztatásával, továbbá a panaszügyek intézésével összefüggő feladatokat.  
 
A Köztársasági Elnöki Hivatalra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a köztársasági 
elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény határozta meg 2013-ban. 

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 
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1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal 
 

Megnevezés 2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 

 
 

millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1655,5 1315,5 1315,5   1867,0 1511,0 91,3 80,9 

ebből:  Személyi 
juttatás 

771,0 659,9 659,9 1078,0 878,9 114,0 81,5 

Bevétel 5,6 -  32,6 32,6 582,1 100,0 

Támogatás 1695,2 1315,5 1315,5 1664,2 1664,2 98,2 100,0 

Előirányzat-
maradvány  

124,9   170,2 170,2 136,3 100,0 

Létszám (fő)       59          70 70 70 62 105,1 88,6 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
                                                                                                     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1315,5 – 1315,5 659,9 
Módosítások jogcímenként     
1. Pótelőirányzat: 

1159/2013. (III.28.) Kormányhatározat a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról. 
 

2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 
 
    A Honvédelmi Minisztériummal kötött 
    megállapodás alapján egyszeri jelleggel 
    működési előirányzat átcsoportosítás. 
 
   A Belügyminisztériummal kötött meg- 
   állapodás alapján egyszeri jelleggel 
   működési előirányzat átcsoportosítás.  

 
0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

-10,0 
 
 
 

-11,0 
 
 

  
0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

-10,0 
 
 
 

-11,0 
 
 

 
0,2 
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3. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten  
    belüli átcsoportosítása: 
 
    Állami kitüntetésekről előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2012. évi CCIV. törvény 
    25. § (9) bekezdése alapján. 
    
    Fejezeti tartalékra előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2013. évi XCII. törvénnyel 
    módosított 2012. évi CCIV. törvény 24. § 
    (3) bekezdés e) pontja alapján. 
 

 
 
 

395,7 
 
  
 

-26,3 

  
 
 

395,7 
 
 
 

-26,3 

 
 
 

323,0 
 
 

4. Előző évi előirányzat-maradvány  
    igénybevétele. 

170,2 170,2  94,9 

5. Működési és felhalmozási bevételi többlet  
     (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé  
     nyilvánított eszközök értékesítése,  
     továbbszámlázott szolgáltatás) 
      

32,6 32,6   

Módosítások összesen: 551,5 202,8 348,7  418,1 

2013. évi módosított előirányzat: 1867,0 202,8 1664,2 1078,0 

 
 
 
A Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. 
Fejezetek közötti megállapodás alapján két fejezet részére történt a működési 
költségvetéséből dologi kiadási előirányzat átadás, meghatározott feladatok finanszírozására. 
A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű 
előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. 
Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek: 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 659,9 millió forint, a módosított előirányzat 
1 078,0 millió forint, a teljesített kiadás 878,9 millió forint volt. A személyi juttatások között 
számoltuk el a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatását, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját, valamint a 
Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét. Az előirányzat-maradvány 199,1 millió 
forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 9,6 millió forint. A munkaadókat terhelő 
járulékok eredeti előirányzata 178,1 millió forint, a módosított előirányzat 180,1 millió 
forint, teljesítése 131,0 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, 
valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-
megtakarításból (49,1 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,6 millió 
forint. A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított létszáma 70 
fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 62 fő. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 428,1 millió forint, a módosított előirányzat 483,8 
millió forint, a teljesítés 419,8 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 64,0 millió 
forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 34,6 millió forint. A dologi 
kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, valamint a 
kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.  

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió forint és a módosított előirányzata 3,4 
millió forint és a teljesítés 2,2 millió forint. Az előirányzat-maradvány 1,2 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 44,4 millió forint, a módosított 
előirányzat 97,3 millió forint, a teljesített kiadás 54,7 millió forint volt. A kiadási megtakarítás 
és egyben az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 42,6 millió forint. 

A dolgozók lakásvásárlás támogatásban 2013-ban nem részesültek. A 2,0 millió forint 
eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra. 

 

A 2013. évi előirányzat-maradvány 356,0 millió forint. A keletkezett előirányzat-
maradványból: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 89,6 millió forint,  
− a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 266,4 millió forint.  

 
A 2012. évi előirányzat-maradvány 170,2 millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak 
szerint: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 51,7 millió forint 2013. június 30-ig megtörtént, 
− a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból az 1356/2013.(VI.24.) 

Kormányhatározattal jóváhagyott 94,2 millió forint felhasználása a jóváhagyásnak 
megfelelően történt, valamint 

− az elvonásra felajánlott 24,3 millió forint átutalása megtörtént az 1766/2013. (X.25.) 
Kormányhatározat alapján a Miniszterelnökség fejezet maradvány-elszámolási számlájára. 
 

 
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
Állami kitüntetések 

A 2012. évi CCIV. törvény szerinti 395,7 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a 
KEH-hez.  
Az Állami kitüntetések előirányzat felhasználása, - amelyet kiegészített a KEH a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 87,8 millió forinttal - a Köztársasági 
Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt: 

− a személyi juttatásokra 410,8 millió forint: 2013. március 15-e alkalmából 16 főnek 
egyéni Kossuth-díjat, 15 főnek megosztott Kossuth-díjat, 15 főnek egyéni Széchenyi-díjat 
és 2 főnek megosztott Széchenyi-díjat adományoztak. A díjjal járó jutalom összege a 
Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény alapján a bérből és a 
fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű 
nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa 10,4 millió forint, a megosztott díjazott jutalma 
5,2 millió forint.  

− a dologi kiadásokra 72,7 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és 
jelvények készítésére, a Magyar Szent István Rend, Magyar Becsület Rend, Magyar 
Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a kitüntetésekkel járó mappák és 
díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes 
körülményeinek megteremtésére és reprezentációs kiadásaira.   

 
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A 2012. évi CCIV. törvény szerinti 73,0 millió forint a köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX. törvény 14/A. §-a alapján teljes egészében 
felhasználásra került. Támogatás 33 kedvezményezett részére került átutalásra. 
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Mellékletek 
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2013. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK 1 708,6 2 035,4 -- 2 035,0 1 613,1199,3-200,00,32 035,4 -0,4

1. Költségvetési szerv 1 655,5 1 315,5 -- 1 867,0 1 511,0199,3351,90,31 315,5 551,5

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 771,0 659,9 -- 1 078,0 878,994,9323,00,2659,9 418,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127,1 178,1 -- 180,1 131,01,9--0,1178,1 2,0

01/03  Dologi kiadások 672,3 428,1 -- 483,8 419,827,628,1--428,1 55,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 16,5 -- -- 3,7 3,73,60,1---- 3,7

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 51,9 44,4 -- 97,3 54,752,20,7--44,4 52,9

02/02  Felújítások 2,8 3,0 -- 3,4 2,20,4----3,0 0,4

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 13,9 2,0 -- 20,7 20,718,7----2,0 18,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 53,1 719,9 -- 168,0 102,1---551,9--719,9 -551,9

53,1 719,9 -- 168,0 102,1---551,9--719,9 -551,9

BEVÉTELEK 5,6 -- -- 72,2 72,229,143,1---- 72,2

1. Költségvetési szerv 5,6 -- -- 32,6 32,629,13,5---- 32,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 39,6 39,6--39,6---- 39,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 178,0 -- -- 199,3 199,3170,229,1---- 199,3

1. Költségvetési szerv 124,9 -- -- 170,2 170,2170,2------ 170,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 53,1 -- -- 29,1 29,1--29,1---- 29,1

TÁMOGATÁSOK 1 724,3 2 035,4 -- 1 763,5 1 763,5---272,20,32 035,4 -271,9

1. Költségvetési szerv 1 695,2 1 315,5 -- 1 664,2 1 664,2--348,40,31 315,5 348,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 29,1 719,9 -- 99,3 99,3---620,6--719,9 -620,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 59,0 70,0 -- 70,0 62,0------70,0 --

1. Költségvetési szerv 59,0 70,0 -- 70,0 62,0------70,0 --

LÉTSZÁMKERET 57,0 -- -- 71,0 71,0-------- --

1. Költségvetési szerv 57,0 -- -- 71,0 71,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 199,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 421,9
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 655,5 1 315,5 -- 1 867,0 1 511,0199,3351,90,31 315,5 551,5 -- --

1 Működési költségvetés 1 586,9 1 266,1 -- 1 745,6 1 433,4128,0351,20,31 266,1 479,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 771,0 659,9 -- 1 078,0 878,994,9323,00,2659,9 418,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 352,2 500,7 -- 505,8 360,4------500,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 59,8 35,4 -- 36,0 70,5------35,4 --

Külső személyi juttatások 359,0 123,8 -- 536,2 448,0------123,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

127,1 178,1 -- 180,1 131,01,9--0,1178,1 2,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 116,6 168,7 -- 170,6 116,0------168,7 --

Egészségügyi hozzájárulás 10,5 9,1 -- 9,2 15,0------9,1 --

Táppénz hozzájárulás -- 0,3 -- 0,3 --------0,3 --

 / 3 Dologi kiadások 672,3 428,1 -- 483,8 419,827,628,1--428,1 55,7 -- --

Készletbeszerzés 106,4 54,4 -- 106,4 95,5------54,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 16,5 14,9 -- 16,1 20,7------14,9 --

Szolgáltatás 187,2 200,0 -- 184,1 152,0------200,0 --

Vásárolt közszolgáltatások 1,2 1,5 -- 1,7 1,9------1,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 85,4 88,6 -- 99,2 76,9------88,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 21,6 23,7 -- 29,1 36,2------23,7 --

Költségvetési befizetések 215,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 17,0 19,0 -- 20,0 23,5------19,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 14,3 25,6 -- 26,8 12,3------25,6 --

Egyéb dologi kiadások 7,6 0,4 -- 0,4 0,7------0,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,5 -- -- 3,7 3,73,60,1---- 3,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,6 3,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 3,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,1 -- -- 0,1 0,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

16,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 68,6 49,4 -- 121,4 77,671,30,7--49,4 72,0 -- --

 / 1 Beruházások 51,9 44,4 -- 97,3 54,752,20,7--44,4 52,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 51,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 2,8 3,0 -- 3,4 2,20,4----3,0 0,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 13,9 2,0 -- 20,7 20,718,7----2,0 18,7 -- --734



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 20,7 20,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 20,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,9 2,0 -- -- --------2,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 3,9 2,0 -- -- --------2,0 --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

10,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,6 -- -- 32,6 32,629,13,5---- 32,6 -- --

1 Működési költségvetés 1,5 -- -- 3,2 3,2--3,2---- 3,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,5 -- -- 3,2 3,2-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,0 -- -- 2,6 2,6-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,1 -- -- 0,2 0,2-------- --

Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,4 0,4-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Kamatbevételek 0,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,1 -- -- 29,4 29,429,10,3---- 29,4 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,2 -- -- 0,3 0,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 29,1 29,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 29,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3,9 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

3,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 124,9 -- -- 170,2 170,2170,2------ 170,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 114,7 -- -- 129,8 129,8-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 10,2 -- -- 40,4 40,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 695,2 1 315,5 -- 1 664,2 1 664,2--348,40,31 315,5 348,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 600,5 1 266,1 -- 1 612,9 1 612,9------1 266,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 94,7 49,4 -- 51,3 51,3------49,4 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 170,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 356,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 59 70 -- ----70 -- -- 6270

LÉTSZÁMKERET 57 -- -- ------ -- -- 7171

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )22 1

KIADÁSOK -- 395,7 -- -- -----395,7--395,7 -395,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 395,7 -- -- -----395,7--395,7 -395,7

 / 1 Személyi juttatások -- 323,2 -- -- -----323,0--323,2 -323,0735



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Dologi kiadások -- 72,5 -- -- -----72,7--72,5 -72,7

TÁMOGATÁSOK -- 395,7 -- -- -----395,7--395,7 -395,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )22 2

KIADÁSOK -- 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 16,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 73,0 -- 73,0 56,5------73,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 73,0 -- 73,0 73,0------73,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3

KIADÁSOK -- 251,2 -- 39,6 -----211,6--251,2 -211,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 251,2 -- 39,6 -----211,6--251,2 -211,6

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -- -----14,2---- -14,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -- -----3,8---- -3,8

 / 3 Dologi kiadások -- 251,2 -- 39,6 -----193,6--251,2 -193,6

BEVÉTELEK -- -- -- 39,6 39,6--39,6---- 39,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 39,6 39,6--39,6---- 39,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 39,6 39,6-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 251,2 -- -- -----251,2--251,2 -251,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39,6

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )32

KIADÁSOK -- -- -- 29,1 29,1--29,1---- 29,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 29,1 29,1--29,1---- 29,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 29,1 29,1--29,1---- 29,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 29,1 29,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 29,1 29,1--29,1---- 29,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 29,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )42

KIADÁSOK 53,1 -- -- 26,3 ----26,3---- 26,3 -- --

1 Működési költségvetés 53,1 -- -- 26,3 ----26,3---- 26,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,1 -- -- 26,3 ----26,3---- 26,3

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

53,1 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 26,3 ---------- --736



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 53,1 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 26,3 26,3--26,3---- 26,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26,3
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Szerkezeti változás a 2013. évben

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/03/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264056) Új elem

Indoklás: 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt került megnyitásra.

02/04/00/00 Fejezeti tartalék (335306) Új elem

Indoklás: A 2013. évi XCII. törvénnyel módosított Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény 24. §-a alapján.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

köztársasági elnök 21 8231

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 21 8231

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 63 4215

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

39 1694

I.  besorolási osztály összesen 172 23232

II.  besorolási osztály összesen 15 2716

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 290 09347

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

48 52614

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 48 52614

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 360 44262

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 70

Nyitólétszám (fő) 69

Munkajogi nyitólétszám (fő) 71

Átlagos statisztikai állományi létszám 62
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal 1

köztársasági elnök 21 8231

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 21 8231

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 63 4215

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

39 1694

I.  besorolási osztály összesen 172 23232

II.  besorolási osztály összesen 15 2716

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 290 09347

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

48 52614

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 48 52614

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 360 44262

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 70

Nyitólétszám (fő) 69

Munkajogi nyitólétszám (fő) 71

Átlagos statisztikai állományi létszám 62
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III. Alkotmánybíróság 
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Az Alkotmánybíróság tevékenységét az 2011. évi CLI. törvény alapján végzi. 

Hatáskörébe tartozik: 

- az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás), 

- az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll  

  eljárás), 

- bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt,  

- az alkotmányjogi panasz,  

- a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, 

- az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata, 

- alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő 

  vélemény, 

- alaptörvény-ellenesen működő egyház elismerésének visszavonásával összefüggő 

  vélemény, 

- a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása, 

- a hatásköri összeütközés feloldása, 

- az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi 

  határozatok vizsgálata, 

- az Alaptörvény értelmezése, 

- az Alkotmánybíróság határozatainak jogkövetkezményei. 

 

Az Alkotmánybírósághoz 2013. évben 264 darab új beadvány érkezett, 2013. január 

1-jén folyamatban maradt ügyek száma 272. A testületek által befejezett ügyek száma 

367 darab volt. A befejezett ügyek közül 109 egyesbírói végzéssel, 525 főtitkári 

előkészítő eljárás során zárult le. 

 

Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala 

törzsszáma: 324799.  A fejezet honlapjának a címe: www.mkab.hu. 

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a 

fejezet kiadási előirányzatát 1.773,8 millió forintban, a költségvetési támogatás 

összegét 1.773,8 millió forintban állapította meg. 

 

Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak: 

 

Megnevezés 
2012. 

évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi 

tény 
5/1. 5/4. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1722,6 1773,8  1960,0 1804,9 104,8 92,1
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ebből: 

- személyi 

juttatás 

926,3 1083,7 

 

1000,8 986,8 106,5 98,6

Bevétel 5,1 0  5,6 5,4 105,9 96,4

Támogatás 1746,5 1773,8  1779,7 1779,6 101,9 100,0

Előirányzat-

maradvány 
174,7  

 
 154,7 88,6  

Létszám (fő) 129 136  136 131 101,6 96,3

 

 

 millió forintban egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 

előirányzat 
1773,8 0,0 1773,8 1083,7 

Módosítások jogcímenként     

– előirányzat-maradvány igénybe 

vétele 
174,7 174,7  0,3 

– intézményi hatáskörű módosítás    -87,8 

– 1159/2013. (III.28.) Kormány 

határozat a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2013. évi 

kompenzációja 

 

5,9  5,9 4,6 

– működési és felhalmozási 

többletbevétel 
5,6 5,6   

2013. év módosított előirányzat 1960,0 180,3 1779,7 1000,8 

 

 

A 2012. évi előirányzat-maradvány 174,7 millió forint volt (az intézménynél 125,2 

millió forint, a fejezetnél a tartalék összege 49,5 millió forint). A jóváhagyott 

előirányzat-maradványból személyi juttatásra 0,3 millió forint, dologi kiadásokra 71,5 

millió forint, intézményi beruházásra 3,7 millió forint került kifizetésre. 

 

A kiadások alakulása 

A 2013. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 

kompenzációjának kifizetésére – a 2012. évi CCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti 

céltartalékából – átcsoportosított összeggel (személyi juttatások 4,6 millió forint, 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,3 millió forint, mely 

összegek nem tartalmazzák az elszámolás során visszafizetett részt) növekedett. A 

személyi juttatások módosított előirányzata 1000,8 millió forint volt, melyet 98,6 %-

ban felhasznált a Hivatal.  
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A személyi juttatások megoszlása a következő volt: 

 

 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

Rendszeres személyi juttatás 85,0 % 85,6 % 

Nem rendszeres személyi juttatás 14,1 % 13,5 % 

Külső személyi juttatás 0,9 % 0,9 % 

 

Az Alkotmánybíróság engedélyezett létszáma 136 fő, az átlagos statisztikai létszáma 

131 fő volt.  

A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás során az Alkotmánybíróság 

nem lépte túl az engedélyezett keretet. 

A szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 

során.  

A Hivatal dologi kiadásának eredeti előirányzata 306,2 millió forint, a módosított 

előirányzat 456,7 millió forint, a teljesítés 391,1 millió forint (85,6 %) volt. A dologi 

kiadások között a rendszeres üzemeltetési kiadásokon túl a Donáti utcai épületben 

kisebb épületgépészeti és egyéb karbantartások szerepelnek. 

 

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 60,0 millió forint, a módosított 

előirányzat 63,7 millió forint, a teljesített kiadás 24,6 millió forint (38,7 %) volt, a 

fennmaradó összeg pedig kötelezettségvállalással lekötött. A felhalmozási kiadásokat 

intézményi beruházási keretből, átcsoportosításból, illetve az előző évi maradványból 

finanszírozta az Alkotmánybíróság. Az előirányzatból szoftver termékek, számítás- és 

ügyvitel-technikai eszközök, berendezések, járművek vásárlása valósult meg.  

 

Az Alkotmánybíróság 2013. évi előirányzat-maradványa 154,7 millió forint, melyből a 

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 75,5 millió forint. A 

kötelezettségvállalással nem terhet maradványból 35,5 millió forint a 2012. évi CCIV. 

törvény módosításában foglalt fejezeti tartalék. 

 

A bevételek alakulása 

A fejezetnél az év során jelentkező működési bevételek jellemzően esetiek, 

nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, a finanszírozásba tartósan 

és biztonságosan nem vonhatók be. A 2013. évi teljesítés 5,4 millió forint. 

 

Felhalmozási bevétel 3,6 millió forint, amely összeg gépek, berendezések és 

felszerelések értékesítéséből keletkezett, valamint a lakásvásárlására adott kölcsönök 

visszatérüléséből 0,4 millió Ft összegben.  

 

Egyéb  

Az év során bekövetkezett változások az eszközök bruttó értékében 3,3 %-os 

csökkenést okoztak. Az elszámolt értékcsökkenés után a befektetett eszközök nettó 

értéke a 2012. évihez képest 6,7 %-os csökkenést mutat. 
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Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

KIADÁSOK 1 722,5 1 773,8 -- 1 960,0 1 804,9125,654,75,91 773,8 186,2

1. Költségvetési szerv 1 655,7 1 773,8 -- 1 875,0 1 755,4125,6-30,35,91 773,8 101,2

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 926,3 1 083,7 -- 1 000,8 986,8-71,5-16,04,61 083,7 -82,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254,3 300,1 -- 260,0 259,8-36,9-4,51,3300,1 -40,1

01/03  Dologi kiadások 348,2 306,2 -- 456,7 391,1145,35,2--306,2 150,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 44,1 43,544,1------ 44,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 39,7 23,8 -- 49,7 49,625,9----23,8 25,9

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 84,1 60,0 -- 63,7 24,618,7-15,0--60,0 3,7

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 3,1 -- -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 66,8 -- -- 85,0 49,5--85,0---- 85,0

66,8 -- -- 85,0 49,5--85,0---- 85,0

BEVÉTELEK 5,1 -- -- 5,6 5,40,45,2---- 5,6

1. Költségvetési szerv 5,1 -- -- 5,6 5,40,45,2---- 5,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 145,6 -- -- 174,7 174,6125,249,5---- 174,7

1. Költségvetési szerv 78,8 -- -- 125,2 125,1125,2------ 125,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 66,8 -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5

TÁMOGATÁSOK 1 746,5 1 773,8 -- 1 779,7 1 779,6----5,91 773,8 5,9

1. Költségvetési szerv 1 697,0 1 773,8 -- 1 744,2 1 744,1---35,55,91 773,8 -29,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 49,5 -- -- 35,5 35,5--35,5---- 35,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 129,0 136,0 -- 136,0 131,0------136,0 --

1. Költségvetési szerv 129,0 136,0 -- 136,0 131,0------136,0 --

LÉTSZÁMKERET 136,0 -- -- 136,0 135,0-------- --

1. Költségvetési szerv 136,0 -- -- 136,0 135,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 174,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 154,7
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 655,7 1 773,8 -- 1 875,0 1 755,4125,6-30,35,91 773,8 101,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 568,5 1 713,8 -- 1 811,3 1 730,8106,9-15,35,91 713,8 97,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 926,3 1 083,7 -- 1 000,8 986,8-71,5-16,04,61 083,7 -82,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 812,2 993,2 -- 850,8 844,3------993,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 105,7 82,5 -- 140,8 133,3------82,5 --

Külső személyi juttatások 8,4 8,0 -- 9,2 9,2------8,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

254,3 300,1 -- 260,0 259,8-36,9-4,51,3300,1 -40,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 246,0 295,9 -- 239,2 239,1------295,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 8,2 2,7 -- 20,7 20,6------2,7 --

Táppénz hozzájárulás 0,1 1,5 -- 0,1 0,1------1,5 --

 / 3 Dologi kiadások 348,2 306,2 -- 456,7 391,1145,35,2--306,2 150,5 -- --

Készletbeszerzés 85,1 64,5 -- 96,9 84,9------64,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 19,9 15,9 -- 22,9 21,7------15,9 --

Szolgáltatás 128,8 108,5 -- 166,0 144,9------108,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 44,8 49,4 -- 73,7 48,2------49,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,3 -- -- 1,5 1,5-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 18,1 16,6 -- 25,2 25,1------16,6 --

Adók, díjak, befizetések 35,8 34,0 -- 54,2 50,5------34,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 2,3 2,3 -- 2,3 2,3------2,3 --

Egyéb dologi kiadások 13,1 15,0 -- 14,0 12,0------15,0 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 44,1 43,544,1------ 44,1 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,7 23,8 -- 49,7 49,625,9----23,8 25,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 49,7 49,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 49,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,1 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 38,6 23,8 -- -- --------23,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 87,2 60,0 -- 63,7 24,618,7-15,0--60,0 3,7 -- --

 / 1 Beruházások 84,1 60,0 -- 63,7 24,618,7-15,0--60,0 3,7 -- --

Intézményi beruházási kiadások 84,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 3,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,1 -- -- 5,6 5,40,45,2---- 5,6 -- --750



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 2,2 -- -- 1,6 1,5--1,6---- 1,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2,2 -- -- 1,6 1,5-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,7 -- -- 0,6 0,5-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,5 -- -- 1,0 1,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,9 -- -- 4,0 3,90,43,6---- 4,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,6 -- -- 3,6 3,5-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,3 -- -- 0,4 0,4-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

1,3 -- -- 0,4 0,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,8 -- -- 125,2 125,1125,2------ 125,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 52,3 -- -- 121,5 121,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 26,5 -- -- 3,7 3,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 697,0 1 773,8 -- 1 744,2 1 744,1---35,55,91 773,8 -29,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 629,5 1 713,8 -- 1 684,2 1 684,1------1 713,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 67,5 60,0 -- 60,0 60,0------60,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 125,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 119,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 129 136 -- ----136 -- -- 131136

LÉTSZÁMKERET 136 -- -- ------ -- -- 135136

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK -- -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 49,5 49,5--49,5---- 49,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 49,5 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )22

KIADÁSOK 66,8 -- -- 35,5 ----35,5---- 35,5 -- --

1 Működési költségvetés 66,8 -- -- 35,5 ----35,5---- 35,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 66,8 -- -- 35,5 ----35,5---- 35,5

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

66,8 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 35,5 ----35,5---- 35,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 66,8 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 35,5 35,5--35,5---- 35,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35,5751



Szerkezeti változás a 2013. évben

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264967) Új elem

Indoklás: A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék a 2011. évi CLXXXVIII. tv-ben 
megállapítva, és a 2012. évi maradvány felhasználás érdekében megnyitva.

02/02/00/00 Fejezeti tartalék (335317) Új elem

Indoklás: A Fejezeti tartalék a 2012. évi CCIV. tv. 24.§ (3) bekezdése értelmében irányító 
szervi hatáskörben került átcsoportosításra.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

alkotmánybíró 282 22515

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 282 22515

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

316 19739

I.  besorolási osztály összesen 123 73227

II.  besorolási osztály összesen 58 13418

III.  besorolási osztály összesen 6171

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 510 64686

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

51 45930

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 51 45930

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 844 330131

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 136

Nyitólétszám (fő) 130

Munkajogi nyitólétszám (fő) 133

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 4

Tartósan üres álláshelyek száma 4

Átlagos statisztikai állományi létszám 131
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság 1

alkotmánybíró 282 22515

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 282 22515

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

316 19739

I.  besorolási osztály összesen 123 73227

II.  besorolási osztály összesen 58 13418

III.  besorolási osztály összesen 6171

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 510 64686

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

51 45930

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 51 45930

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 844 330131

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 136

Nyitólétszám (fő) 130

Munkajogi nyitólétszám (fő) 133

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 4

Tartósan üres álláshelyek száma 4

Átlagos statisztikai állományi létszám 131
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IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
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A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, 
valamint a hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A fejezet feladat- és 
eljárásrendjét, az intézményi alapokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. CXI. törvény 
(továbbiakban: Ajbtv.) határozza meg. Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 
30. cikkében rögzített feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi 
intézkedéseket kezdeményezzen. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali 
szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével 
látja el.  
A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 
40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet 
 
A fejezet 2012. évi tényadatokhoz viszonyított 2013. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi 
táblázat foglalja össze: 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 

eredeti 
előirányzat 

2013. évi 

törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 

tény 
5/1 5/4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1657,1 1138,2 1138,2 1673,9 1380,8 83,3 82,5 

ebből:  
személyi juttatás 825,4 745,1 745,1 756,8 725,9 87,9 95,9 

Folyó bevétel 295,3   123,1 123,1 41,7 100,0 

Támogatás 1407,5 1138,2 1138,2 1140,3 1140,3 81,0 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

364,8   410,5 410,5 112,5 100,0 

Létszám (fő) 124 139 139 139 124 100,0 89,2 

 
Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:  
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám 

(fő) 

- 2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

1138,2  1138,2 745,1 139 

Módosítások jogcímenként      

- 2013. évi CXII. tv. szerinti fejezeti 
tartalék képzés 

   -17,9  

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. 
rendelet a kereset-kiegészítésről 

2,1  2,1 1,6  
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- 1765/2013. (X.25.) Korm. határozat 
alapján maradvány elvonás 

81,0 81,0    

- 1873/2013. (XI.25.) Korm. 
határozat alapján MTA részére 
maradvány-átadás 

39,9 39,9    

- 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
határozat költségvetési szervek 
közötti támogatás átadás biztos-
váltás kiadásaira 

31,8 31,8  25,1  

- működési és felhalmozási 
többletbevétel EU-s forrásból EKOP 
pályázatra 

84,4 84,4  3,5  

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

6,9 6,9    

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

289,6 289,6  29,1  

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

   -29,7  

2013. évi módosított előirányzat 1673,9 533,6 1140,3 756,8 139 

 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 
A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: 
Hivatal) tartozik, törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: www.ajbh.hu. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt 
nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, 
közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése: 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 

eredeti 
előirányzat 

2013. évi 

törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 

tény 
5/1 5/4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1292,3 1138,2 1138,2 1615,1 1344,8 104,1 118,2 

ebből:  
személyi juttatás 825,4 745,1 745,1 756,8 725,9 87,9 95,9 

Folyó bevétel 295,3   123,1 123,1 41,7 100,0 

Támogatás 1371,5 1138,2 1138,2 1117,5 1117,5 81,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

374,5   374,5 374,5 100,0 100,0 

Létszám (fő) 124 139 138 139 124 100,0 89,2 
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Előirányzat módosítások levezetése 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 

juttatás 

Létszám 

(fő) 

- 2013. évi  törvény szerinti 
előirányzat 

1138,2  1138,2 745,1 139 

Módosítások jogcímenként      

- 2013. évi CXII. tv. szerinti 
fejezeti tartalék képzés 

-22,8  -22,8 -17,9  

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. 
rendelet a kereset-kiegészítésről 

2,1  2,1 1,6  

- 1765/2013. (X.25.) Korm. 
határozat alapján maradvány 
elvonás 

81,0 81,0    

- 1873/2013. (XI.25.) Korm. 
határozat alapján MTA részére 
maradvány-átadás 

3,9 3,9    

- 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
határozat költségvetési szervek 
közötti támogatás átadás biztos-
váltás kiadásaira 

31,8 31,8  25,1  

- működési és felhalmozási 
többletbevétel EU-s forrásból 
EKOP pályázatra 

84,4 84,4  3,5  

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

6,9 6,9    

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

289,6 289,6  29,1  

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

   -29,7  

2013. évi módosított előirányzat 1615,1 497,6 1117,5 756,8 139 

 
Kiadások alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 745,1 M Ft, a módosított előirányzata 756,8 M Ft 
volt, melyet 95,9%-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 139 fő, a december 31-i 
munkajogi létszám 149 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 124 fő volt.  

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 
során. A Hivatalnak 2,9 M Ft értékben keletkezett járulék-visszafizetési kötelezettsége.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 188,6 M Ft, a módosított előirányzat 354,7 M Ft, a 
teljesítés 349,3 M Ft volt. A módosított előirányzat jelentősen, 88%-kal magasabb, mint az 
eredeti előirányzat volt. Ennek oka részint az előző évi maradvány igénybevétele 100,4 M Ft 
értékben, amely tartalmazta a jogelőd intézmény megszüntetésére elszámolási 
kötelezettséggel kapott céltámogatás visszafizetendő összegét is. A dologi kiadások 
módosított előirányzatát és teljesítését nagymértékben megnövelte a 2013-ban lezárult EKOP 
pályázat is, amelynek dologi kiadásokra fordított összege 28,8 M Ft-volt. A kiemelt 
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előirányzatok közötti előirányzat módosítás 23,8 M Ft volt, melyre fedezethiány miatt volt 
szükség.  

Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 
és teljesítés 5,9 M Ft volt. Ebből 3,9 M Ft működési célú előirányzat-maradvány átadásra a 
1873/2013. (XI.25.) Korm. határozat alapján az MTA részére került sor, 2,0 M Ft-ot 
előirányzat-maradvány átadásként az EMMI-nek fizetett ki a Hivatal a két fejezet közötti 
megállapodás alapján.  

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 3,1 M Ft, a módosított előirányzat 
84,2 M Ft, a teljesített kiadás 71,2 M Ft volt, a 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 
12,8 M Ft volt. 

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli 
gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt, az EKOP-1.1.9-10-2011-0001 számú, Az 
AJBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és adatbázis 
alapú nyilvántartásainak fejlesztése c. pályázat keretében. A 2013. évi beszerzésekre és 
fejlesztésekre az eredeti előirányzaton felüli fedezetet az EKOP pályázat, valamint az előző 
évi kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány, és az átcsoportosított működési 
kiadások előirányzata biztosította.  

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt 
visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2013-ban két munkatárs igényelt 
támogatást. A kiutalt kölcsönökre a visszafizetések fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank 
Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2013-ban nem utalt át támogatási összeget. 
 
Bevételek alakulása 

A Hivatalnak rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott 
feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. A várható kiadásokat a 
költségvetési támogatásnak kell biztosítania. Az év során jelentkező bevételek jellemzően 
esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba 
tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1.138,2 M Ft volt.  

A költségvetési támogatás összege a köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítésének 
támogatásával 2,1 M Ft-tal nőtt, és csökkent 22,8 M Ft-tal a 2013. évi CXII. tv. szerinti 
fejezeti tartalék képzési kötelezettség miatt. A költségvetési támogatás módosított 
előirányzata így 1.117,5 M Ft volt, ezt a Magyar Államkincstár havonta időarányosan 
folyósította. A Magyar Államkincstárral az adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos és 
problémamentes volt.  

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 123,1 M Ft, amelyből intézményi működési 
bevétel 1,7 M Ft, támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra (EKOP pályázat) 33,2 
M Ft, működési célú támogatásértékű bevétel (a biztosok lejáró mandátumával kapcsolatos 
juttatások fedezetére) 31,8 M Ft volt. Nonprofit szervezettől a Hivatal 3,9 M Ft 
többletbevételhez jutott, projektek finanszírozására. A felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel EU-s forrásból az EKOP pályázat fedezetére 51,2 M Ft volt. 

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 374,5 M Ft 
volt.  

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.  
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 292,3 1 138,2 -- 1 615,1 1 344,8495,9-21,12,11 138,2 476,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 284,3 1 135,1 -- 1 321,6 1 272,3205,5-21,12,11 135,1 186,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 825,4 745,1 -- 756,8 725,928,0-17,91,6745,1 11,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 574,3 695,6 -- 686,3 578,5------695,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 182,7 46,5 -- 52,6 130,9------46,5 --

Külső személyi juttatások 68,4 3,0 -- 17,9 16,5------3,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

219,9 201,4 -- 204,2 191,27,2-4,90,5201,4 2,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 211,2 196,0 -- 198,4 181,7------196,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 7,5 4,0 -- 4,4 8,7------4,0 --

Táppénz hozzájárulás 1,2 1,4 -- 1,4 0,8------1,4 --

 / 3 Dologi kiadások 233,8 188,6 -- 354,7 349,3164,41,7--188,6 166,1 -- --

Készletbeszerzés 18,7 19,3 -- 28,8 26,0------19,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 10,2 15,0 -- 16,9 14,2------15,0 --

Szolgáltatás 127,8 91,2 -- 143,7 150,3------91,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 38,3 29,0 -- 43,5 46,6------29,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 10,2 11,0 -- 12,2 10,9------11,0 --

Költségvetési befizetések 9,5 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 16,5 16,1 -- 102,6 98,3------16,1 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 2,3 6,0 -- 6,0 2,6------6,0 --

Egyéb dologi kiadások 0,3 1,0 -- 1,0 0,4------1,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,2 -- -- 5,9 5,95,9------ 5,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 5,5 5,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 3,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 2,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,4 -- -- 0,4 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre -- -- -- -- 0,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 3,1 -- 293,5 72,5290,4----3,1 290,4 -- --

 / 1 Beruházások 8,0 3,1 -- 84,2 71,281,1----3,1 81,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 8,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 208,0 --208,0------ 208,0 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1,3 1,31,3------ 1,3 -- --765



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 1,3 1,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 1,3-------- --

BEVÉTELEK 295,3 -- -- 123,1 123,1121,41,7---- 123,1 -- --

1 Működési költségvetés 80,8 -- -- 70,6 70,668,91,7---- 70,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,2 -- -- 1,7 1,7-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,2 -- -- 1,7 1,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 76,5 -- -- 65,0 65,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1,0 -- -- -- 65,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

74,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,1 -- -- 3,9 3,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,9 -- -- -- 0,5-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 2,2 -- -- -- 3,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 214,5 -- -- 52,5 52,552,5------ 52,5 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 51,2 51,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 51,2-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

214,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 1,3 1,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 1,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 374,5 374,5374,5------ 374,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 146,1 146,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 228,4 228,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 371,5 1 138,2 -- 1 117,5 1 117,5---22,82,11 138,2 -20,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 366,5 1 135,1 -- 1 104,9 1 104,9------1 135,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 5,0 3,1 -- 12,6 12,6------3,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 374,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 270,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 124 139 -- ----139 -- -- 124139

LÉTSZÁMKERET 139 -- -- ------ -- -- 149139

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

-- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0766



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 36,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

KIADÁSOK 80,7 -- -- 22,8 ----22,8---- 22,8 -- --

1 Működési költségvetés 80,7 -- -- 22,8 ----22,8---- 22,8

 / 3 Dologi kiadások 80,7 -- -- 22,8 ----22,8---- 22,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 80,7 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 22,8 22,8--22,8---- 22,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22,8

Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése ( X Nem besorolt )32

KIADÁSOK 284,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 69,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

69,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 214,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 214,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

214,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 284,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2013. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

KIADÁSOK 1 657,1 1 138,2 -- 1 673,9 1 380,8495,937,72,11 138,2 535,7

1. Költségvetési szerv 1 292,3 1 138,2 -- 1 615,1 1 344,8495,9-21,12,11 138,2 476,9

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 825,4 745,1 -- 756,8 725,928,0-17,91,6745,1 11,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 219,9 201,4 -- 204,2 191,27,2-4,90,5201,4 2,8

01/03  Dologi kiadások 233,8 188,6 -- 354,7 349,3164,41,7--188,6 166,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 5,2 -- -- 5,9 5,95,9------ 5,9

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 8,0 3,1 -- 84,2 71,281,1----3,1 81,1

02/02  Felújítások -- -- -- 208,0 --208,0------ 208,0

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1,3 1,31,3------ 1,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 364,8 -- -- 58,8 36,0--58,8---- 58,8

364,8 -- -- 58,8 36,0--58,8---- 58,8

BEVÉTELEK 295,3 -- -- 123,1 123,1121,41,7---- 123,1

1. Költségvetési szerv 295,3 -- -- 123,1 123,1121,41,7---- 123,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 364,8 -- -- 410,5 410,5374,536,0---- 410,5

1. Költségvetési szerv -- -- -- 374,5 374,5374,5------ 374,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 364,8 -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

TÁMOGATÁSOK 1 407,5 1 138,2 -- 1 140,3 1 140,3----2,11 138,2 2,1

1. Költségvetési szerv 1 371,5 1 138,2 -- 1 117,5 1 117,5---22,82,11 138,2 -20,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 36,0 -- -- 22,8 22,8--22,8---- 22,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 124,0 139,0 -- 139,0 124,0------139,0 --

1. Költségvetési szerv 124,0 139,0 -- 139,0 124,0------139,0 --

LÉTSZÁMKERET 139,0 -- -- 139,0 149,0-------- --

1. Költségvetési szerv 139,0 -- -- 139,0 149,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 410,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 293,1

768



Szerkezeti változás a 2013. évben

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (263945) Új elem

Indoklás: A 2. cím 1. alcím 2012. évi 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti eredeti 
előirányzatot tartalmazza, létrehozására 2012-ben került sor.

02/02/00/00 Fejezeti tartalék (025584) Új elem

Indoklás: A 2. cím 2. alcím Fejezeti tartalék sort a 2011. évi XXXII. tv. alapján előírt fejezeti 
tartalékképzési kötelezettség végrehajtása miatt kellett létrehozni, a törlésre került 
2. cím 2. alcím (331739) Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg 
megszüntetése címrendi besorolás helyett.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 41 0433

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 41 0433

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 2 841

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

153 47620

I.  besorolási osztály összesen 340 57582

II.  besorolási osztály összesen 26 72012

III.  besorolási osztály összesen 1 5321

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 525 144115

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 2826

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 12 2826

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 578 469124

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 139

Nyitólétszám (fő) 149

Munkajogi nyitólétszám (fő) 149

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Tartósan üres álláshelyek száma 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 124
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 41 0433

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 41 0433

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 2 841

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

153 47620

I.  besorolási osztály összesen 340 57582

II.  besorolási osztály összesen 26 72012

III.  besorolási osztály összesen 1 5321

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 525 144115

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 2826

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 12 2826

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 578 469124

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 139

Nyitólétszám (fő) 149

Munkajogi nyitólétszám (fő) 149

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Tartósan üres álláshelyek száma 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 124
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V. Állami Számvevőszék 
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Feladatkör, tevékenység 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) fejezetet irányító szervi jogállással felruhá-
zott, önálló központi költségvetési szerv, mely Magyarország központi költségvetésében önál-
ló fejezettel rendelkezik, más költségvetési szerv felett nem gyakorol irányító szervi hatáskö-
röket. 

 

A fejezet főbb törzskönyvi adatai 

 

V. Fejezet: Állami Számvevőszék  

A fejezet irányítását ellátó szerv neve:  Állami Számvevőszék 

1. cím: Állami Számvevőszék 

A címhez az Állami Számvevőszék gazdálkodó szervezete tartozik. 

Intézmény neve:  Állami Számvevőszék 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:  324766   

Intézmény honlapjának címe:  www.asz.hu 

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Az ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzatokból gazdálkodási tevékenységet nem folytat. 

A törzskönyvi nyilvántartási száma: 324777 

A honlapjának címe: www.asz.hu 

 

A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok  

 

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve. 
Feladatait az Országgyűlésnek alárendelve látja el. Jogállását, feladatait és hatáskörét az Alap-
törvény és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg. 

Az intézmény ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől független. A függet-
lenség elve személyi, pénzügyi, jogi és szervezeti vonatkozásban egyaránt érvényesül az 
Alaptörvény és a Számvevőszékről szóló törvény rendelkezéseiben. Az ÁSZ a közpénzügyek-
re legszélesebb rátekintéssel rendelkező szervezet. Ellenőrzési tevékenysége egyaránt kiterjed 
az államháztartás központi és az önkormányzati alrendszerére, így hozzájárul a közpénzekkel 
való gazdálkodás átláthatóságához, hatékonyságához és az elszámoltathatósághoz. 

Az ÁSZ elnöke az Országgyűlés számára készített éves tájékoztatójában ad számot a szerve-
zet előző évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőr-
zési megállapítások alapján tett intézkedésekről.  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában megfogalmazott küldetése, hogy szilárd szakmai 
alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rende-
zettségét, és járuljon hozzá a „jó kormányzáshoz”. Fő feladata, hogy célirányosan végzett 
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ellenőrzéseivel és tanácsaival támogassa az Országgyűlést törvényhozó tevékenységében, 
javaslataival segítse a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredmé-
nyes felhasználását, használatát. 

Az ÁSZ 2011. évtől egyre nagyobb hangsúlyt helyez a számvevők munkájának gyakorlati 
hasznosulására. Minden rendelkezésére álló eszközzel törekszik arra, hogy munkája révén 
ténylegesen javuljon a közpénzfelhasználás minősége azáltal, hogy megállapításait konkrét és 
érdemi tettek követik. Ennek érdekében szoros együttműködés épült ki az Országgyűléssel, 
illetve azokkal a szervezetekkel, amelyek érvényt szerezhetnek az ellenőrzési megállapítások-
nak.  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységét a 2013. évben is az elnök által jóváha-
gyott ellenőrzési tervek alapján végezte. Az ellenőrzési tervekről és annak módosításáról az 
elnök tájékoztatta az Országgyűlést.  

Az ÁSZ megújuló témaválasztási és tervezési rendszere figyelembe veszi a stratégiában fog-
lalt célkitűzéseket. Az ellenőrzéseknek témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik 
alapján hozzáadott értéket kell teremteniük. Ennek megvalósításához célzott és időszerű elle-
nőrzéseket kell lefolytatni, amelyek aktuális társadalmi és gazdasági problémákra is fókuszál-
va képesek hozzájárulni a „jó kormányzáshoz” és a közpénzügyek átláthatóságának, rende-
zettségének előmozdításához. A kockázatelemzésen alapuló témaválasztás a holisztikus meg-
közelítést tükrözi, és az továbbra is az ellenőrzési terv készítésének egyik alapja. 
 
Az ÁSZ stratégiájában foglaltaknak megfelelően ellenőrzéstervezési rendszerét a 2011. évtől 
gördülő tervezéssé alakította át. Ez a rugalmas tervezési technológia egyrészt folyamatossá 
teszi a kockázatelemzést, másrészt alkalmas a tervezés és a megvalósítás időbeli közelítésére. 
Az ÁSZ a gördülő tervezés keretében ellenőrzési tervét féléves gyakorisággal állítja össze. 

Az ÁSZ 2013. első félévi ellenőrzési terve 41 ellenőrzési címet tartalmazott, amelyek közül 
16 ellenőrzési téma a megelőző évről húzódott át, 25 ellenőrzési téma pedig 2013. első félévi 
indítással szerepelt, melyek közül 11 volt a törvény szerint éves (kétéves) gyakorisággal el-
végzendő ellenőrzés. Az év második félévben további 9 új ellenőrzési feladattal egészült ki az 
ellenőrzési terv. A 2013. évi ellenőrzési tervek összeállításakor determinációt jelentettek a 
tárgyévet megelőzően megkezdett ellenőrzések, azok befejezése, továbbá az éves, kétéves 
gyakorisággal teljesítendő feladatok.  
 
Az ÁSZ törvényi kötelezettségének eleget téve a központi alrendszer ellenőrzése keretében 
elvégezte Magyarország 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elle-
nőrzését. Az ÁSZ az elmúlt években megújította a zárszámadási ellenőrzést és a 2013. évben 
is célul tűzte ki, hogy ellenőrzésén keresztül tovább növelje a megbízhatóságot és fokozottan 
támogassa a jó kormányzást. Ennek érdekében új területeket és kockázatelemzés alapján kivá-
lasztott új intézményeket is bevont az ellenőrzésbe. Ezzel több területen tovább szélesedett a 
közpénzek elszámoltathatóságába bevont intézményi kör az előző évhez képest. További elő-
relépés, hogy az ÁSZ első ízben értékelte a zárszámadási törvényjavaslat összeállításának 
folyamatát.  
 
Az ÁSZ a 2013. évben is folytatta a témacsoportos önkormányzati ellenőrzéseket, melyek a 
legkockázatosabb területekre terjedtek ki, így a vagyongazdálkodásra, a pénzügyi helyzetre és 
a belső kontrollrendszerre. Ez a hármas ellenőrzési fókusz együtt alkot egységet, mivel a 
pénzügyeket csak a vagyonnal és az adóssággal lehet értelmezni, hatékony szabályozás és 
kontroll nélkül pedig nem képzelhető el hosszú távú, felelős vagyongazdálkodás. A hatékony-
ság növelése érdekében úgynevezett egyablakos szervezési megoldással kerültek lefolytatásra 
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a témacsoportos önkormányzati ellenőrzésekre ráépülő nemzetiségi önkormányzatok ellenőr-
zései. 
 
Az ÁSZ törvényi előírás alapján évente ellenőrzi a nemzeti vagyon kezelését, az állami va-
gyon feletti tulajdonosi joggyakorlást. A 2013. évben új megközelítéssel folytatta le az elle-
nőrzést és a joggyakorlás kontrollrendszerét vette górcső alá. A 2012. évben az állami tulaj-
donosi jogok gyakorlóinak köre két szervezettel bővült, így a korábbi évekhez képest szélese-
dett az ellenőrzöttek köre. 
 
Az ÁSZ a 2013. évben is kiemelt hangsúlyt helyezett az államháztartásból nyújtott támo-
gatások felhasználásának ellenőrzésére. A végrehajtott ellenőrzések a közfeladat-ellátás 
széles körére terjedtek ki, valamint felölelték a hazai és az európai uniós támogatások fel-
használásának ellenőrzését is. 
 
Az ÁSZ korlátozott ellenőrzési jogkörrel végezhető ellenőrzéseinek körébe tartoznak a 
pártok és pártalapítványok gazdálkodásának törvényességi ellenőrzései, valamint a választási 
kampánypénzek felhasználásának és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésének ellenőr-
zése. A pártok és a pártalapítványok tekintetében évek óta megoldatlanok a jogszabályi kör-
nyezet hiányosságaiból és az egyes törvények közötti ellentmondásokból fakadó problémák, 
így 2013-ban e területen is kiemelt hangsúlyt helyezett az Állami Számvevőszék az Ország-
gyűlés illetékes bizottságával történő együttműködésre. Törvényi felhatalmazás alapján az 
ÁSZ eddig minden évben ellenőrizte az MNB gazdálkodását, amelyek kiemelt célja, hogy 
támogassa az MNB hatékonyabb, átláthatóbb feladatellátását és a közpénzek takarékosabb 
felhasználását. 
 
Az ÁSZ az év során lefolytatott ellenőrzéseit követően 192 számvevőszéki jelentést hozott 
nyilvánosságra. A jelentések Magyarország hangsúlyos pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
kérdéseivel kapcsolatban adtak megalapozott, szakmai és objektív válaszokat. 
 
Az ÁSZ 2013-ban a korábbi és a tárgyévhez kapcsolódó jelentéseiben 347 címzettnek 2249 
javaslatot tett, továbbá elvégezte a számvevőszéki jelentésekben rögzített, intézkedést igény-
lő megállapítások alapján tett javaslatokhoz kapcsolódóan az ellenőrzött szervezetek által 
elkészített 187 intézkedési terv felülvizsgálatát.  
 
Az ÁSZ 2013. év során 10 számvevőszéki jelentésnél 39 címzettnek elnöki figyelemfelhívó 
levél keretében 87 megállapítással élt. Az ellenőrzött szervezetek a figyelemfelhívó levelek 
alapján összesen 70 intézkedésről adtak tájékoztatást, melyek felülvizsgálatát a szervezet el-
végezte. 
 
Az Állami Számvevőszék tanácsadói tevékenységének megerősítése két okból is meghatáro-
zó jelentőségű a szervezet számára. Egyrészt az Alaptörvényben rögzített, az államadósság 
csökkentésére irányuló kötelezettségek és a Stabilitási törvényben foglalt további államadós-
ság-szabályok, valamint az ezek betartását biztosító kontrollok követelték meg a tanácsadói 
tevékenység hangsúlyosabbá tételét. E területen kiemelkedő a Költségvetési Tanács feladatai-
nak ellátását támogató elemzések és tanulmányok elkészítése és rendelkezésre bocsátása, il-
letve a központi költségvetési javaslat véleményezése. Másrészt a stratégiában rögzített célok 
és alapértékek teljesítése, érvényesítése érdekében végzett tevékenységek is a tanácsadói sze-
repkörhöz köthetőek. 
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Az ÁSZ 2013-ban eleget tett törvényben rögzített kötelezettségének és véleményezte a Ma-
gyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Magyarország 
Alaptörvényének hatályba lépése óta az ÁSZ a költségvetési törvényjavaslat véleményezését 
megalapozó ellenőrzéshez kapcsolódóan minden évben célzottan ellenőrzi az államadósság 
számbavételének teljes körűségét és tervezésének megalapozottságát is. 
 
Az ÁSZ Elnökének Költségvetési Tanács tagjaként ellátott feladatai támogatásához törvényi 
felhatalmazás alapján a Számvevőszék tanulmányokat és elemzéseket készít, melyeket a Ta-
nács rendelkezésére bocsát. A Tanács és az ÁSZ közötti szinergia a gyakorlatban is megvaló-
sult, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Tanács valamennyi döntését megalapozottan és 
konszenzussal hozta meg. A hatékony és eredményes együttműködés megteremtése érdeké-
ben az ÁSZ több intézkedést tett, valamint elemzések és tanulmányok elkészítésével is támo-
gatta a Tanács munkáját. Az elkészült tanulmányok középpontjába a kockázatok és az állam-
adósság-szabály kerültek. 
 
Az Állami Számvevőszék intézményi stratégiában rögzített küldetése, hogy szilárd szakmai 
alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, ren-
dezettségét és járuljon hozzá a „jó kormányzáshoz”. E cél teljesítéséhez aktív tudományos-
szakmai tevékenységet végzett. Ennek keretében az ÁSZ kiadja a Pénzügyi Szemle folyóira-
tot és működteti a Pénzügyi Szemle Online szakportált, valamint szemináriumokat szervez az 
előremutató gazdálkodási megoldások, jó gyakorlatok bemutatása érdekében. 
 
Az ÁSZ nem csupán az Országgyűlést és bizottságait támogatja a törvényalkotásban, hanem 
tanácsadó tevékenységének keretében egyes jogszabálytervezeteket is véleményez. E terüle-
ten elsősorban a minisztériumokkal van szoros kapcsolatban az Állami Számvevőszék. 
 
Az intézményi stratégiában is rögzített alapérték, hogy az ÁSZ segíti az integritás alapú, át-
látható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését. A stratégiai célok között sze-
repel továbbá, hogy az ÁSZ közreműködik a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni 
fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá 
használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. E célok 
teljesítése évek óta a szervezet tanácsadó tevékenységének a középpontjában áll. Ez az elköte-
lezettség közös nyilatkozaton alapuló együttműködésekben, a módszertani fejlesztés irányá-
ban, az ellenőrzési témaválasztásban, az Állami Számvevőszék Integritás Projektjében és vég-
ső soron a saját működésben ölt testet. 
 
Az Állami Számvevőszék aktívan közreműködik a nemzetközi kapcsolatrendszerébe tartozó 
(INTOSAI, EUROSAI, EU Kapcsolattartó Bizottság, EURORAI, NATO, V4+2) munkacso-
portok, bizottságok és egyéb együttműködési fórumok tevékenységében, valamint két- és 
többoldalú együttműködést folytat partnereivel. E kapcsolatok, szerepvállalások biztosítják a 
tudásátadást, valamint lehetőséget nyújtanak a tapasztalatok megosztására, a jó gyakorlatok 
kölcsönös cseréjére, nemzetközi kommunikációjára. Mindez nagymértékben hozzájárul az 
intézményen belül az ellenőrzési kultúra és az ellenőrzési gyakorlat színvonalának emelésé-
hez. 
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Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési intézkedé-
sek 
 

A 2013. évben az intézményi szervezeti struktúra fő fejlesztési irányait a projektszerű, keve-
sebb vezetési szint (kevesebb vezető) közreműködésével megvalósuló munkavégzés jelentet-
te, a minőségalapú szervezetirányítás, az erőforrások optimális felhasználása érdekében.  

A törvényi előírások következtében megjelent új feladatok, a stratégiai célok megvalósítása, 
az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú ellátása, valamint az ellenőrzési tapaszta-
latok hasznosulása az ellenőrzési tevékenység folyamatos szakmai, módszertani fejlesztését 
igényelte. 

Az ÁSZ tevékenységével támogatta az államháztartás pénzügyi ellenőrzési rendszerének 
továbbfejlesztését a számvevőszéki szakmai anyagok, tanulmányok hozzáférhetővé tételével 
és a különböző szakmai szervezetek, programok munkájában való közreműködésével. A fel-
sőfokú oktatási intézményekkel kötött megállapodások alapján együttműködött a szakmai 
képzésben és a kutatási tevékenységben. 

Az ÁSZ nemzetközi kapcsolataival is biztosítja az ellenőrök szakmai felkészültségét, az 
ellenőrzési tevékenység mind magasabb színvonalát. A nemzetközi téren szerzett ellenőrzés-
szakmai tapasztalatok, értékek, jó gyakorlatok beépítése a számvevőszéki ellenőrzési gyakor-
latba elősegítette a nyitott, mások tapasztalataira is építő, tanulni képes szervezeti működést. 

 
 

A fejezet gazdálkodásának feltételei 
 
Az ÁSZ 2013. évi feladatainak megvalósítására a Magyarország 2013. évi központi költség-
vetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (Kvtv.) 7 680,8 millió Ft kiadási előirányzat ke-
rült jóváhagyásra, melynek fedezetét 20 millió Ft bevételi és 7 660,8 millió Ft támogatási elő-
irányzat biztosította. 
 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirány-

zat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

adatok millió forintban  %-ban 

Kiadás 7 619,2 7 680,8 7 680,8 8 531,0 7 923,7 104,0 92,9 

 ebből személyi juttatás 4 736,9 5 017,4 5 017,4 4 959,3 4 871,3 102,8 98,2 

Bevétel 132,2 20,0 20,0 23,2 22,6 17,1 97,4 

Támogatás 7 447,4 7 660,8 7 660,8 7 684,7 7 684,7 103,2 100,0 

Előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

862,7    823,1 823,1 95,4 100,0 

Létszám (fő)  552 598 598 598 556 100,7 93,0 
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Az év során fejezeti szinten 850,2 millió Ft összegű előirányzat módosításra került sor az 
alábbiak szerint: 
 
 

adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7 680,8 20,0 7 660,8 5 017,4 
Módosítások jogcímenként          
- Előirányzat maradvány igénybevétele, egyéb intézményi 
hatáskörű módosítás 

606,5 606,5    -2,3 

- Illetmény kompenzáció miatti módosítás 4,7   4,7 3,7 
- Prémiumévek program 19,2   19,2 15,1 
- Lakáskölcsön miatti előirányzat módosítás 1,9 1,9     
- Bevétel túlteljesítés előirányzatosítása 1,3 1,3   
- Fejezeti tartalékképzés (2013. évi XCII. tv. 7. §)      -74,6 
- Előirányzat-maradvány igénybevétele - fejezeti 216,6 216,6     
2013. évi módosított előirányzat 8 531,0 846,3 7 684,7 4 959,3 

 
 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
 
                                adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7680,8 20,0 7660,8 

más fejezet intézményének működésre       

- Belügyminisztérium (2012. évi maradvány terhére) 1,1 1,1   

- Emberi Erőforrások Minisztériuma (2012. évi maradvány terhé-
re) 

144,0 144,0   

- Magyar Tudományos Akadémia (2012. évi maradvány terhére) 6,9 6,9   

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       

- Emberi Erőforrások Minisztériuma/XX/20/23/30 83,4 83,4  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma részére (2012. évi maradvány 
terhére) 

216,6 216,6   

egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2012. évi intézményi maradvány felhasználás 371,1 371,1   

- támogatási előirányzat növekedés (prémiumévek program, bér-
kompenzáció) 

23,9   23,9 

- lakáskölcsön törlesztés, többletbevétel 3,2 3,2   

2013. évi módosított előirányzat 8531,0 846,3 7684,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
 
                     adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

más fejezet intézménye    

− Belügyminisztérium /XIV/Működési problémák 
részbeni kezelésére 

1,1 1,1   

− Emberi Erőforrások Minisztériuma /XX 144,0 144,0   

− Magyar Tudományos Akadémia /XXXIII/ MTA 
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza 
létrehozása 

6,9 6,9                       

− MÁK részére/ előző évi maradvány visszafizetése 14,7 14,7  

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata        

− Emberi Erőforrások Minisztériuma  részére (2012. 
évi maradvány terhére) 1356/2013. (VI.24.) Korm. 
hat. alapján/XX/20/23/30 

216,6                  216,6  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma (2012. évi ma-
radvány terhére) 1356/2013. (VI.24.) Korm. hat. 
alapján/XX/20/23/30 

83,4 83,4                     

magánszemély 1,0 1,0   

Intézményi gazdálkodásra 7456,0 7456,0   

Összes kifizetés 7923,7 7923,7  

 
 

A 2012. évi előirányzat maradványból a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ösz-
szege 450,9 millió Ft, melyből az intézményi maradvány összege 234,3 millió Ft, a fejezeti 
kezelésű előirányzat maradvány összege 216,6 millió Ft volt. A maradványokból az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat és az 1427/2013. (VII. 10. ) Korm. határozat végrehaj-
tásaként 444,0 millió Ft-ot a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) fejezet részére, 
a 1873/2013. (XI.25.) Korm. határozat végrehajtásaként 6,9 millió Ft-ot a XXXIII. Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) fejezet részére kellett átutalni. 

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból meghiúsult maradvány 
terhére 1,1 millió forint a Belügyminisztérium részére került átutalásra, önrevíziós felajánlás-
ként 14,7 millió forint maradvány visszautalására került sor a Magyar Államkincstár számlá-
jára. 

Lakáscélú munkáltatói kölcsönt 1 fő részére 1 millió forint összegben folyósított az intéz-
mény. 
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1. Cím: Állami Számvevőszék 
 

Az intézményi előirányzatok teljesítésének levezetése: 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosí-
tott elői-
rányzat 

2013. évi 
módosí-
tott elői-
rányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

adatok millió forintban %-ban 

Kiadás 7 258,2 7 680,8 7 680,8 8 161,2 7 707,1 106,2 94,4 

ebből: személyi juttatás 4 736,9 5 017,4 5 017,4 4 959,3 4 871,3 102,8 98,2 

Bevétel 132,2 20,0 20,0 23,2 22,6 17,1 97,4 

Támogatás 7 230,8 7 660,8 7 660,8 7 531,5 7 531,5 104,2 100,0 

Előirányzat-maradvány 501,7 –   606,5 606,5 120,9 100,0 

Létszám (fő)  552 598 598 598 556 100,7 93,0 

 
Előirányzat- módosítások levezetése 
 
                        adatok millió forintban 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból sze-

mélyi juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7 680,8 20,0 7 660,8 5 017,4 
Módosítások jogcímenként          
- Előirányzat maradvány igénybevétele, egyéb intéz-
ményi hatáskörű módosítás 

606,5 606,5   -2,3 

- Illetmény kompenzáció miatti módosítás 4,7   4,7 3,7 
- Prémiumévek program 19,2   19,2 15,1 
- Lakáskölcsön miatti előirányzat módosítás 1,9 1,9     
- Bevétel túlteljesítés előirányzatosítása 1,3 1,3     
- Fejezeti tartalékképzés (2013. évi XCII. tv. 7. §) -153,2   -153,2 -74,6 
2013. évi módosított előirányzat 8 161,2 629,7 7 531,5 4 959,3 

 

2013. évben az eredeti kiadási és bevételi előirányzatok egyenlegében 480,4 millió Ft összeg-
gel kerültek megemelésre az alábbi indokok alapján:  

– Kormány hatáskörében: 

o 4,7 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 371/2011.(XII.31.) 
Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizetett bérkompenzáció összege 
miatt, 

o 19,2 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 2004. évi CXXII 
tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek 
megtérítésére. 
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– Irányítószervi hatáskörben: 

o 153,2 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat csökkentés fejezeti tartalék-
képzési kötelezettség miatt. A Kvtv. módosításáról szóló 2013. évi XCII. tör-
vény 7. § szerint irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli elői-
rányzat-átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létre-
hozni az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 153,2 millió forint összeggel.  

o bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódóan – az OTP-nél vezetett munkálta-
tói lakáskölcsön számla fel nem használt keretének az előirányzat felhasználá-
si keretszámlára történő átutalása miatt – 1,3 millió Ft-tal nőtt mind a bevételi, 
mind a kiadási előirányzat. 

 

– Intézményi hatáskörben: 

o 1,9 millió Ft a befolyt törlesztő részletek terhére folyósított munkáltatói lakás-
kölcsönök összegéből eredő kiadási és bevételi előirányzat növekedés, 

o 606,5 millió forint az előirányzat-maradvány igénybevétele miatti bevételi és 
kiadási előirányzat növekedés.  

 

Előirányzat- módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 

            adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7680,8 20,0 7660,8 

Módosítások kedvezményezettenként:       

más fejezet intézményének működésre       

- Belügyminisztérium /XIV/Működési problémák részbeni       
kezelésére 

1,1 1,1   

- Emberi Erőforrások Minisztériuma /XX 144,0 144,0   

- Magyar Tudományos Akadémia /XXXIII/ MTA Bölcsé-
szet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 

6,9 6,9   

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának működésre    

- Emberi Erőforrások Minisztérium/XX/20/23/30 83,4 83,4  

egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- fejezeti tartalék (2013. évi XCII. tv. 7. §) -153,2   -153,2 

- 2012. évi intézményi maradvány felhasználás 371,1 371,1   

- támogatási előirányzat növekedés (prémiumévek program, 
bérkompenzáció) 

23,9   23,9 

- lakáskölcsön törlesztés, többletbevétel 3,2 3,2   

2013. évi módosított előirányzat 8161,2 629,7 7531,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                                                                           adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

más fejezet intézménye    

- Belügyminisztérium  1,1 1,1   

- Emberi Erőforrások Minisztériuma  144,0 144,0   

- Magyar Tudományos Akadémia /XXXIII 6,9 6,9                       

- MÁK részére/ előző évi maradvány visszafizetése 14,7 14,7  

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata    

- Emberi Erőforrások Minisztériuma/XX/20/23/30 83,4 83,4  

magánszemély 1,0 1,0   

Intézményi gazdálkodásra 7456,0 7456,0   

Összes kifizetés 7707,1 7707,1  

 
 

A főbb kiadási tételek alakulása  
 

A 2013. évi főbb költségvetési kiadási előirányzatok és a felhasználásuk a következők szerint 
alakult:                                      

                                                                                                                                                adatok millió forintban 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti elői-

rányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés/ 

 módosított 
előirányzat 

Személyi juttatás       5 017,4           4 959,3           4 871,3     98,2% 
Munkaadókat terhelő járulékok       1 340,9           1 309,0           1 284,9     98,2% 
Dologi kiadások       1 107,6              969,5              876,0     90,4% 
Egyéb működési célú kiadások               -                235,3             235,3     100,0% 
Felújítások            41,9              136,7                93,0     68,0% 
Beruházások          173,0              549,5              345,6     62,9% 
Egyéb felhalmozási célú kiadások               -                   1,9                 1,0     52,6% 
Kiadások összesen       7 680,8           8 161,2           7 707,1     94,4% 

 

A személyi juttatások kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 146,1 millió Ft-tal alacso-
nyabb összegben teljesültek, részben a fejezeti tartalékképzési kötelezettség, részben a kötele-
zettségvállalással terhelt maradvány 2014. évi kifizetése miatt. 

A dologi kiadások a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest egyenlegében 231,6 millió Ft-tal 
alacsonyabb összegben teljesültek, főként a készletbeszerzések (elsősorban előfizetési díjak), 
a szolgáltatási díjak (kiemelten az üzemeltetési és foglalkoztatás- egészségügyi kiadások), az 
egyéb dologi kiadások (eseti tanfolyamok) tekintetében, illetve a 2013. évi XCII. tv. 7. § alap-
ján megvalósult fejezeti tartalékképzés miatt. 
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Az egyéb működési célú kiadásokból 235,3 millió Ft-ot – az előzőekben részletezettek sze-
rint – az EMMI és az MTA részére teljesített kifizetések tették ki. 

A felhalmozási célú kiadásokra az eredeti előirányzathoz képest 224,7 millió Ft összeggel 
többet fordított az intézmény, így megvalósulhattak az alábbi fejlesztések is a tervezett beru-
házásokon felül: 

- az Apáczai Cs. J. utcai irodaház udvari ablakainak cseréje, 
- a Lónyay utcai irodaház III. és V. szintjén az egyterű irodák kialakítá-

sa, 
- a Klub és az Oktatási központ fűtés- és hűtés rendszerének a korszerű-

sítése, 
- az Apáczai Cs. J. utcai irodaház IV. szintjén lévő tárgyaló kialakítása, 
- szoftver megújítások, fejlesztések (Novell rendszer), 
- IP alapú telefonközpont kialakítása, 
- LAN hálózat rekonstrukciója, 
- egyéb eszközök cseréje. 

 

A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 

Az ÁSZ 2013. évi irányítószervi támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest a 
153,2 millió Ft összegű fejezeti tartalékképzési kötelezettség miatt csökkent és 23,9 millió Ft 
összeggel nőtt, a 2004. évi CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos mun-
káltatói költségek és a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizetett 
bérkompenzáció megtérítésére kapott támogatások eredményeként. 

Bevételek alakulása 

A főbb bevételi tételek alakulása 

Az ÁSZ 2013. évi feladatainak ellátására jóváhagyott kiadási előirányzat fedezetét 7 660,8 
millió Ft költségvetési támogatás és 20,0 millió Ft saját bevételi előirányzat biztosította. 

 
                                                                                                                                              adatok millió forintban 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti elői-

rányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Működési bevételek            18,0               12,3               12,6    102,4% 
Felhalmozási bevételek (tárgyi eszközök, 
immateriális javak értékesítése)             2,0                9,0                9,0    100,0% 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               -                  1,9                1,0    52,6% 
Központi, irányító szervi támogatás       7 660,8          7 531,5          7 531,5    100,0% 
Előző évi maradvány igénybevétele               -               606,5             606,5    100,0% 
Bevételek összesen       7 680,8          8 161,2          8 160,6    100,0% 

 

Az eredeti előirányzatot az év közben végrehajtott módosítások összesen 480,4 millió Ft ösz-
szeggel növelték, így a kiadási és bevételi előirányzatok összege 8 161,2 millió Ft összegre 
módosult, melyből: 

− 606,5 millió Ft a 2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele, 
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− 19,2 millió Ft a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek megtérí-
tése, 

− 4,7 millió Ft a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizetett 
bérkompenzáció összege, 

− 1,9 millió Ft a munkáltatói lakáskölcsönök összegéből befolyt törlesztő részletek ösz-
szege,  

− 1,3 millió Ft az OTP-nél vezetett munkáltatói lakáskölcsön számla fel nem használt 
keretének az előirányzat felhasználási keretszámlára történő átutalása miatti módosítás 
összege. 

− 153,2 millió Ft támogatási előirányzat csökkentés fejezeti tartalékképzési kötelezettség 
miatt 

 
A működési bevételek eredeti előirányzattól való 5,4 millió Ft összegű elmaradását a tovább-
számlázott szolgáltatások (mobiltelefon-használat) és az áru- és készletértékesítés (selejtezés-
ből származó hulladék) tervezett mértéktől való elmaradása magyarázza. 
 
A felhalmozási bevételeken a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7,0 millió Ft 
összegű többletének indoka, hogy az eredetileg betervezett egy gépjármű helyett négy került 
elhasználódás miatt értékesítésre. 
 
A támogatási kölcsönök visszatérüléséből eredő 1,9 millió Ft összegű módosított előirányzat-
ból 1,0 millió Ft összegű bevétel realizálódott 2013. évben. 

A rendelkezésre álló bevételi előirányzatok összességében biztosították a feladatok zavartalan 
ellátásához szükséges működési, üzemeltetési feltételeket. 

 
A költségvetési év végére az ÁSZ intézményi szintű költségvetési maradványa 453,5 millió Ft 
volt, mely 454,1 millió Ft kiadási megtakarítás és 0,6 millió Ft bevételi lemaradás egyenlege-
ként realizálódott.  
 

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 

Az Állami Számvevőszék követelésállománya az előző évhez képest minimális összeggel, 2,1 
millió Ft-tal csökkent – 90%-ban a munkáltatói lakáskölcsönök állományának csökkenése 
miatt – az év végi záró állomány így 12,2 millió Ft volt, mely a mérlegfőösszegnek mindössze 
0,3 %-a. A követelésállomány 89,8 %-át a dolgozók részére nyújtott lakásvásárlási, lakásépí-
tési kölcsönökből eredő követelések tették ki, melyek éven túl esedékes összegei (8,2 millió 
Ft) a tartósan adott kölcsönök között, az éven belül esedékes összegek (2,8 millió Ft) pedig a 
rövidlejáratra adott kölcsönök között lettek számba véve. 

Az intézménynek behajthatatlan követelésállománya nem volt. 

 

Személyi juttatások 

 

Az ÁSZ feladatainak teljesítésére az engedélyezett létszámkeret 2013. évben változatlanul 
598 fő volt. 
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2013. évben az átlagos statisztikai állományi létszáma 556 fő – ez 4 fő növekedés 2012. évhez 
képest –, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 11 fő volt. A 2013. december 
31-i munkajogi záró létszám 581 fő volt. 

Az év során a létszámmozgás az alábbiak szerint alakult: 

− Belépők száma: 81fő 
− Kilépők száma: 73 fő 
 
 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása: 

                                                                                                                                               adatok millió forintban 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti előirány-

zat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatás       5 017,4           4 959,3           4 871, 3    98,2% 
Munkaadókat terhelő járulékok       1 340,9           1 309,0           1 284,9     98,2% 

 

Az Állami Számvevőszék 2013. évi személyi juttatásainak 5 017,4 millió Ft összegű eredeti 
előirányzata 146,1 millió Ft-tal alacsonyabb összegben, 4 871,2 millió Ft összegben teljesült. 
A személyi juttatások előirányzatát évközben. 

növelte: 

− 15,1 millió Ft-tal a prémium évek programmal kapcsolatos pótelőirányzat, 

− 3,7 millió Ft-tal a bérkompenzáció összege, 
csökkentette: 

− 74,6 millió Ft-tal fejezeti tartalék képzése miatti előirányzat elvonás, 

− 2,3 millió Ft-tal az előző évi maradvány igénybevétele és egyéb intézményi ha-
táskörű módosítás.   

  
A gazdálkodás során a személyi juttatások járulék fedezete biztosított volt, a személyi juttatá-
sokkal arányos mértékben. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes 
összege a kiadási főösszeg 77,7 %-át tette ki. 
 

Előirányzat-maradvány 

 

A 2012. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása 

 
A 2012. évben keletkezett intézményi előirányzat-maradvány összege 606,5 millió Ft volt. Az 
előirányzat-maradvány 2013-ban történő felhasználásáról a nemzetgazdasági miniszter az 
NGM/1650/9/2013. iktatószámú levelében az alábbiak szerint rendelkezett: 

• A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként kimutatott összeget jó-
váhagyta, 372,2 millió Ft összegben, 
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• A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból további intézkedésig a visszaha-
gyásra kerülő összeg 234,3 millió Ft volt, melynek felhasználásáról a korábbiakban 
részletezett kormányhatározatok rendelkeztek. 

 

A 2013. évi előirányzat-maradványok alakulása 

Az intézménynél 2013. évben 453,5 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek 
teljes összegű felhasználását kérte jóváhagyásra előterjeszteni a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umnak címzett levelében. Az előirányzat-maradványból 444,8 millió Ft a megrendelt, de még 
ki nem fizetett beszerzések, megindított közbeszerzési eljárások alapján kötelezettségvállalás-
sal terhelt összeg. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 8,7 millió Ft, 
melynek terhére a maradvány visszahagyásáról szóló döntést követően 86 db Office 2013 
irodai szoftvercsomag kerül beszerzésre az elavult Office 2003 szoftverek lecserélése érdeké-
ben. 

 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk 

 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

 

Az ÁSZ a 2013. évben rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően jelentős mértékben gya-
rapította a vagyonát. A 2013. évi felhalmozási kiadásokra 214,9 millió Ft eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, mellyel szemben a tényleges a felhasználás 439,6 millió Ft volt, elsődlege-
sen a 2012. évi előirányzat maradványból felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás 
eredményeként.  

Az intézmény az általa használt, az immateriális javak között nyilvántartott szoftver használa-
ti jogok megújítására és szoftverfejlesztésre összesen 72,9 millió Ft összeget fordított, míg a 
gépek, berendezések megújítására 122,7 millió Ft összeget költött. 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó fejlesztések körében az ÁSZ a tulajdonában és használatában 
lévő ingatlanok fejlesztésére és felújítására 134,8 millió Ft-ot fordított. Az ingatlanok felújítá-
sára és fejlesztésére fordított kiadások több iroda egyterűvé alakítási, nyílászáró csere, fűtési 
rendszer, valamint biztonságtechnikai korszerűsítési, valamint informatikai strukturált háló-
zatkiépítési munkák elvégzését biztosították. A beruházások, felújítások eredményeként kor-
szerűbb, kulturáltabb munkakörnyezet került kialakításra. Az elvégzett korszerűsítési munkák 
energiatakarékosabb üzemeltetést tettek lehetővé.  

Az irodai berendezésekhez kapcsolódó fejlesztések között az ÁSZ 2013. évben gépek, beren-
dezések megújítására 15,0 millió Ft összeget fordított.  

A felhalmozási célú kiadásokhoz összesen 93,1 millió Ft előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó kifizetés kapcsolódott. 
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Kiadások csökkentésére tett intézkedések hatása 
 
Az Intézmény a használatában lévő ingatlanok fejlesztése és felújítása eredményeképpen a 
2012-2013. évek során több szakaszban a Lónyay utcai irodaház több szintjén egyterű irodá-
kat alakított ki, így azonos alapterületen nagyobb alkalmazotti létszám elhelyezése vált lehet-
ségessé. A 2011-ben elindított költségcsökkentési program eredményeként – a Dunaház IV. 
szintjének bérleti szerződését megszüntetve – mintegy 550 négyzetméternyi bérlemény került 
visszaadásra.  
A fűtés-hűtés rendszerének további korszerűsítése, valamint a székház nyílászáró cseréjének 
ütemezett végrehajtása az energia költségek tekintetében megtakarítást jelentett. 
Megvalósult az ÁSZ IP alapú telekommunikációs rendszerének fejlesztése, ezáltal 400 fő 
számára távoli elérésen keresztül biztosított a telefonálás lehetősége, csökkentve a telekom-
munikációra fordított kiadásokat. 

 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk 

 
Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlás-
ra átvett társasági részesedéssel nem rendelkezik. 
 
Az Állami Számvevőszék nonprofit gazdasági társaságokat, (köz-)alapítványokat, társadalmi 
szervezeteket, köztestületeket 2013. évben nem támogatott. 
 
Az ÁSZ kizárólag a saját munkatársai részére nyújtott kölcsönt lakásvásárlás, lakásépítés tá-
mogatására. A befolyt lakáskölcsön törlesztő részletek terhére 2013. évben 1 fő részesült tá-
mogatásban, részére 1,0 millió Ft került folyósításra és további 1 fő részére történt meg az 
engedélyezés 0,9 millió Ft összegben.  
 
Az ÁSZ letéti számlát nem kezel. 

Az ÁSZ az OTP-nél vezetett munkáltatói lakáskölcsön számla kivételével KESZ-en kívüli 
pénzforgalmat nem bonyolít.  

 
 
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény fejezeti 
kezelésű előirányzatok címen eredeti előirányzatot nem tartalmazott.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
                         adatok: millió Ft-ban 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 361,0     369,8 216,6 60,0 58,6 

ebből: személyi jutta-
tás 

              

Bevétel               

Támogatás 216,6     153,2 153,2 70,7 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

361,0 –   216,6 216,6 60,0 100,0 

Létszám (fő)             

 
 
 
Előirányzat módosítások levezetése 
                                                              adatok millió forintban 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat       
Előirányzat-maradvány igénybevétele 216,6 216,6   
Fejezeti tartalék (2013. évi XCII. tv. 7. §) 153,2   153,2 
2013. évi módosított előirányzat 369,8 216,6 153,2 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                    adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       

- Emberi Erőforrás Minisztériuma részére (2012. évi maradvány terhé-
re) 

216,6 216,6   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Fejezeti tartalékképzési kötelezettség (2013. évi XCII. tv. 7. §) 153,2   153,2 

2013. évi módosított előirányzat 369,8 216,6 153,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
 
                  adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− Emberi Erőforrás Minisztériuma /XX/20/23/30 
részére (2012. évi maradvány terhére) 1356/2013. 
(VI.24.) Korm. hat. alapján 

216,6 216,6   

Összes kifizetés 216,6 216,6   

 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosí-
tásáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-ával a költségvetési törvényben 24. § (3) bekezdé-
seként beiktatott előírás értelmében az V. Állami Számvevőszék fejezetnél – irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással – 2013. június 30-áig 
153,2 millió Ft fejezeti tartalékot kellett létrehozni. A megképzett fejezeti tartalék az Or-
szággyűlés határozatában adott jóváhagyásával használható fel. A beszámolási időszak végéig 
a felhasználásra vonatkozó felhatalmazás nem történt, így a 153,2 millió Ft fejezeti tartalék az 
ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát képez-
te. 
Az ÁSZ a maradvány teljes összegű felhasználását kérte jóváhagyásra előterjeszteni a Nem-
zetgazdasági Minisztériumnak címzett levelében. A 2013. június 30-áig végrehajtott fejezeti 
tartalék képzési kötelezettség miatt elmaradt beszerzések 2014. évi megvalósítása következté-
ben a 2014. évi választások ellenőrzésére tervezett belső erőforrásaink visszapótlása indokolt. 
A fejezeti tartalék e célra történő részbeni visszahagyása ellenőrzési feladataink maradéktalan 
ellátása érdekében a külső szakértők bevonásához szükséges fedezetet pótolná vissza 103,4 
millió Ft-al. A 2013.évi forráscsökkenés miatt elmaradt Office 2013 irodai szoftvercsomag 
40,8 millió Ft összegű beszerzése az elavult Office 2003 szoftverek lecserélését biztosítaná. 

 

216,6 millió Ft előirányzat-növelésre a fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2012. évi elői-
rányzat maradványának felhasználása miatt került sor. Az ÁSZ által a költségvetési egyensúly 
megtartásához felajánlott összeg az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a XX. Em-
beri Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átadásra. 
 
 
Az ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzatokból gazdálkodási tevékenységet nem folytat, követelé-
sek, kötelezettségek, eszközgazdálkodási tevékenység, létszám és személyi juttatási előirány-
zatok nem kapcsolódnak a címhez. 
 
 
 
Könyvvizsgálat 
 
A fejezet 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített költségvetési beszámolóinak könyv-
vizsgálatát az Országgyűlés elnöke által közbeszerzési pályázat útján kiválasztott független 
könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló jelentése szerint az éves beszámolók megbízható és 
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Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

KIADÁSOK 7 619,2 7 680,8 -- 8 531,0 7 923,7608,4217,923,97 680,8 850,2

1. Költségvetési szerv 7 258,2 7 680,8 -- 8 161,2 7 707,1608,4-151,923,97 680,8 480,4

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 4 736,9 5 017,4 -- 4 959,3 4 871,3-2,3-74,618,85 017,4 -58,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 336,4 1 340,9 -- 1 309,0 1 284,9-16,8-20,25,11 340,9 -31,9

01/03  Dologi kiadások 855,6 1 107,6 -- 969,5 876,0-81,0-57,1--1 107,6 -138,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 72,4 -- -- 235,3 235,3235,3------ 235,3

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 236,6 173,0 -- 549,5 345,6376,5----173,0 376,5

02/02  Felújítások 5,1 41,9 -- 136,7 93,094,8----41,9 94,8

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 15,2 -- -- 1,9 1,01,9------ 1,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 361,0 -- -- 369,8 216,6--369,8---- 369,8

361,0 -- -- 369,8 216,6--369,8---- 369,8

BEVÉTELEK 132,2 20,0 -- 23,2 22,61,91,3--20,0 3,2

1. Költségvetési szerv 132,2 20,0 -- 23,2 22,61,91,3--20,0 3,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 862,7 -- -- 823,1 823,1606,5216,6---- 823,1

1. Költségvetési szerv 501,7 -- -- 606,5 606,5606,5------ 606,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 361,0 -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6

TÁMOGATÁSOK 7 447,4 7 660,8 -- 7 684,7 7 684,7----23,97 660,8 23,9

1. Költségvetési szerv 7 230,8 7 660,8 -- 7 531,5 7 531,5---153,223,97 660,8 -129,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 216,6 -- -- 153,2 153,2--153,2---- 153,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 552,0 598,0 -- 598,0 556,0------598,0 --

1. Költségvetési szerv 552,0 598,0 -- 598,0 556,0------598,0 --

LÉTSZÁMKERET 598,0 -- -- -- 598,0-------- --

1. Költségvetési szerv 598,0 -- -- -- 598,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 823,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 606,7
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 7 258,2 7 680,8 -- 8 161,2 7 707,1608,4-151,923,97 680,8 480,4 -- --

1 Működési költségvetés 7 001,3 7 465,9 -- 7 473,1 7 267,5135,2-151,923,97 465,9 7,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 736,9 5 017,4 -- 4 959,3 4 871,3-2,3-74,618,85 017,4 -58,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 310,6 4 678,2 -- 4 488,5 4 485,6------4 678,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 352,9 263,0 -- 312,4 310,8------263,0 --

Külső személyi juttatások 73,4 76,2 -- 158,4 74,9------76,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 336,4 1 340,9 -- 1 309,0 1 284,9-16,8-20,25,11 340,9 -31,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 308,3 1 306,0 -- 1 276,4 1 253,8------1 306,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 25,9 26,9 -- 27,8 27,8------26,9 --

Táppénz hozzájárulás 2,2 8,0 -- 4,8 3,3------8,0 --

 / 3 Dologi kiadások 855,6 1 107,6 -- 969,5 876,0-81,0-57,1--1 107,6 -138,1 -- --

Készletbeszerzés 154,2 132,5 -- 84,4 70,7------132,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 50,6 63,4 -- 55,5 52,8------63,4 --

Szolgáltatás 337,3 412,9 -- 362,4 344,6------412,9 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 137,8 180,0 -- 143,5 128,7------180,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,3 3,9 -- 0,2 0,2------3,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 78,1 120,8 -- 125,3 117,8------120,8 --

Adók, díjak, befizetések 70,3 54,9 -- 105,4 105,2------54,9 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1,9 60,9 -- 53,7 38,6------60,9 --

Egyéb dologi kiadások 25,1 78,3 -- 39,1 17,4------78,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,4 -- -- 235,3 235,3235,3------ 235,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 235,3 235,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 151,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 83,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

72,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 256,9 214,9 -- 688,1 439,6473,2----214,9 473,2 -- --

 / 1 Beruházások 236,6 173,0 -- 549,5 345,6376,5----173,0 376,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 236,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 5,1 41,9 -- 136,7 93,094,8----41,9 94,8 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 15,2 -- -- 1,9 1,01,9------ 1,9 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 7,6 -- -- 1,9 1,0-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 7,6 -- -- 1,9 1,0-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

7,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 132,2 20,0 -- 23,2 22,61,91,3--20,0 3,2 -- --

1 Működési költségvetés 95,0 18,0 -- 12,3 12,6---5,7--18,0 -5,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 6,0 18,0 -- 12,3 12,6------18,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 5,8 14,1 -- 12,0 12,3------14,1 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,2 3,9 -- 0,3 0,3------3,9 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 89,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 89,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 37,2 2,0 -- 10,9 10,01,97,0--2,0 8,9 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 5,3 2,0 -- 9,0 9,0------2,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 24,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

24,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

7,6 -- -- 1,9 1,0-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

7,6 -- -- 1,9 1,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 501,7 -- -- 606,5 606,5606,5------ 606,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 430,7 -- -- 319,7 319,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 71,0 -- -- 286,8 286,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 7 230,8 7 660,8 -- 7 531,5 7 531,5---153,223,97 660,8 -129,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 6 817,8 7 447,9 -- 7 134,1 7 134,1------7 447,9 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 413,0 212,9 -- 397,4 397,4------212,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 606,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 453,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 552 598 -- ----598 -- -- 556598

LÉTSZÁMKERET 598 -- -- ------ -- -- 598--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 01111 Államhatalom )2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK -- -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 216,6 216,6--216,6---- 216,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 216,6 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 216,6 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )22

KIADÁSOK 361,0 -- -- 153,2 ----153,2---- 153,2 -- --797



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 361,0 -- -- 153,2 ----153,2---- 153,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 361,0 -- -- 153,2 ----153,2---- 153,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

361,0 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 153,2 ----153,2---- 153,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 361,0 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 153,2 153,2--153,2---- 153,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 153,2
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Szerkezeti változás a 2013. évben

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264978) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény alapján az ÁSZ Fejezeti kezelésű előirányzat címen 2012. évre 216,6 
millió forint fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzattal rendelkezett, 
amelyet a 27. § 10. bekezdésében foglaltak alapján 2012. szeptember 30-át 
megelőzően nem lehetett felhasználni. Tekintettel a költségvetési egyenleg tartását 
biztosító kormányzati intézkedésekre, ahhoz csatlakozva az Állami Számvevőszék 
lemondott a tartalék felhasználásáról, azt 2012. évben elvonásra felajánlotta a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött A-037-011/2012. iktatószámú 
levelében. A tartalék 2013. évben, mint kötelezettségvállalással nem terhelt előző 
évi maradvány került jóváhagyásra és az 1356/2013. (VI.24.) Korm. határozat 
alapján az Emberi Erőforrás Minisztérium részére átutalásra került. Ez indokolta 
2013. évi változásként a fejezet szerkezeti rendjébe az új ÁHT azonosítóval a 
02/01 cím/alcímet felvenni.

02/02/00/00 Fejezeti tartalék (334506) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. § (3) be-kezdés h) pontja 
irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalék képzési kötelezettséget írt 
elő az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 153,2 millió Ft összeggel. Ez indokolta 
2013. évi változásként a fejezet szerkezeti rendjében az új ÁHT azonosítóval a 
02/02 cím/alcímet fel-venni.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 43 6642

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 43 6642

 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

127 9158

 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács 
tagja

76 5335

 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
 ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló 

főtanácsos

474 44354

I.  besorolási osztály összesen 3 535 025398

II.  besorolási osztály összesen 75 41143

III.  besorolási osztály összesen 1 2811

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 290 608509

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

37 4748

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

57 46918

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 33919

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 151 28245

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 485 554556

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 598

Nyitólétszám (fő) 547

Munkajogi nyitólétszám (fő) 568

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 17

Átlagos statisztikai állományi létszám 556

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Állami Számvevőszék 1

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 43 6642

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 43 6642

 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

127 9158

 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács 
tagja

76 5335

 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
 ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló 

főtanácsos

474 44354

I.  besorolási osztály összesen 3 535 025398

II.  besorolási osztály összesen 75 41143

III.  besorolási osztály összesen 1 2811

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 290 608509

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

37 4748

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

57 46918

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 33919

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 151 28245

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 485 554556

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 598

Nyitólétszám (fő) 547

Munkajogi nyitólétszám (fő) 568

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 17

Átlagos statisztikai állományi létszám 556

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2
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VI. Bíróságok 
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1. A Bíróságok fejezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása 

 
1.1. A bírósági szervezetben bekövetkezett strukturális változások 

 
2013. január 1. napjától megkezdték működésüket a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, 
melyek felállításáról a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
(a továbbiakban: Bszi) rendelkezett. Ezzel a bírósági hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyek 
első fokú intézése a törvényszékek első fokáról a közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz, 
másodfokú intézése pedig az ítélőtáblákról a törvényszékek másodfokú ügyszakához került. 
Létrejöttek a regionális közigazgatási és munkaügyi kollégiumok, amelyek szakmai irányítást 
látnak el az illetékességi területükhöz tartozó közigazgatási és munkaügyi bíróságok 
tevékenysége felett. 
 
Ugyancsak 2013. január 1. napjától a helyi bíróságok elnevezése járásbíróságra módosult, ez 
azonban eredeti illetékességi területüket nem érintette, csupán kisebb igazgatási 
intézkedések elrendelése vált szükségessé e területen. 
 
A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvény 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésével 
változott az egyes ítélőtáblák illetékességi területe. Az Országos Bírósági Hivatal által 
kezdeményezett törvénymódosítás célja a Fővárosi Ítélőtábla más ítélőtáblákhoz viszonyított 
rendkívüli leterheltségének csökkentésével az időszerű ítélkezés előmozdítása volt. A 
módosult jogszabály szerint a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéből kikerült Heves 
megye a Debreceni Ítélőtáblához, míg utóbbitól Jász–Nagykun–Szolnok megye a Szegedi 
Ítélőtáblához került. 
 
 

1.2. Az új központi igazgatási rendszer kiteljesedése 2013. évben 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Bszi 76. § (1) bekezdés a) pontjában írtak 
alapján kialakított stratégiai programjának megvalósulása érdekében – melyben elsőként 
szerepel, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók 
magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek – az általános központi igazgatási feladatai 
körében tett intézkedései közül az említett célkitűzés megvalósítását szolgálták különösen az 
alábbiak: 
  

–  A bírósági igazgatás megújítása érdekében, a Bszi. 194. § (1) bekezdésében 
megjelölt kötelezettsége szerint a korábban hatályos OIT szabályzatok, ajánlások 
felülvizsgálatának eredményeként, a Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, a 
hatékony igazgatás megvalósítására új területeken, új szabályzatokat adott ki, 
illetőleg megkezdte ezek előkészítését. A szabályozás során érvényesült, illetve 
érvényesül az a követelmény, hogy minden bíróságra, az igazgatás különböző 
területeire elvi alapokon nyugvó egységes szabályok vonatkozzanak. Az OBH elnöke 
2013. évben 12 szabályzatot normatív utasítás formájában, és 4 ajánlást adott ki. 

– A bíróságok létszámhelyzetének teljes körű felülvizsgálata, amelynek célja a bírói 
álláshelyek oly módon történő elosztása, hogy azok a munkateher szempontjából a 
legjobban rászoruló bíróságok bírói létszámát növeljék. Ez szorosan összefügg a 
központi régió helyzetének további rendezésével, ugyanis a régió – ügyforgalmi 
helyzeténél fogva – jelentős súllyal befolyásolja az egész igazságszolgáltatás 
helyzetét, megítélését. Másrészt évek óta itt a legnagyobb a bírák munkaterhe, minek 
következtében az átlagosnál rosszabb az eljárások időszerűsége, itt húzódnak 
legtovább a perek. A célzott központi igazgatási intézkedések mellett a központi régió 
létszámhelyzetének javítását szolgálta, hogy 2013 évben a Kormány – az OBH 
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kezdeményezésére – határozatával új álláshelyek létesítését engedélyezte. Ennek 
alapján az OBH elnöke az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a 373/2013. 
(IX. 26.) OBHE számú határozatával 2013. október 1-jétől 50 fő IV/5. fizetési 
osztály/fokozatú tisztviselői, 20 fő III/7. fizetési osztály/fokozatú ügyintézői és 4 fő 
III/7. fizetési osztály/fokozatú szakértő szaktanácsadói álláshelyet rendszeresített a 
Fővárosi Törvényszéken. 
A 423/2013. (X. 29.) OBHE számú határozatával – szintén a fenti kormányhatározatra 
figyelemmel – 2013. november 1-jétől 35 fő 7. fizetési fokozatú törvényszéki bírói 
álláshelyet rendszeresített.  
 

Az OBH elnöke – a bíróságokon meglévő szellemi kapacitások és a felhalmozódott bírósági 
vezetői, bírói szakmai tudás közvetlen bevonásával – a már 2012. évben bevezetett új 
központi igazgatási eszközöket tovább alkalmazta, illetve fejlesztette. 
 
Különböző szakterületek ellátására, hatékonyabb működtetésére munkacsoportokat hozott 
létre, ezen túlmenően meghatározott feladatok ellátására a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 29. § (2) bekezdése szerint bírákat 
jelölt ki központi igazgatási feladatok elvégzésére, ideértve a sajtó- és kommunikáció, 
elektronikus eljárások, projektek, képzések egyes részterületeinek ellátásában való 
közreműködést.   
 
Az OBH elnöke határozattal eseti átfogó, célhoz kötött, valamint rendszeres 
vizsgálatok elvégzését rendelte el. 
 
Ezek közül a törvényszékek első fokú büntető ügyszakát érintően a soron kívüli ügyek 
elhúzódása okainak feltárása érdekében elrendelt célvizsgálatot szükséges kiemelni, annak 
kiemelkedő jelentősége miatt.  
Az OBH elnöke által a Bszi. 76.§ (6) bekezdés b) pontja alapján elrendelt vizsgálattal annak 
feltérképezése volt a cél, hogy a soronkívüliség miképpen biztosítható a törvényszékek 
elsőfokú büntető ügyeinél.  
 
A feltárt akadályok, problémák kezelése érdekében az OBH 2013 májusában jogszabály 
módosításra vonatkozó javaslatot tett: az ítélőtáblák illetékességi területének módosítását, a 
kiemelt jelentőségű ügyek körének szűkítését, a törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek 
csökkentését, a kiemelt jelentőségű ügyek szabályainak módosítását, a külföldi ítélet érvénye 
kapcsán a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége helyett általános illetékességi 
szabály bevezetését, és a hiányos vád esetén a bíróság vádirat-visszaküldési jogának korábbi 
szabályok szerinti visszaállítását kezdeményezte. Ezen felül a Fővárosi Törvényszék bírói, 
ügyintézői és tisztviselői létszámának emelésére tett javaslatot. 
Az OBH által kezdeményezett létszámbővítési és jogszabály-módosítási igények szinte kivétel 
nélkül támogatást nyertek: a Kormány egyrészt a már hivatkozottak szerint létszámemelésről 
határozott, az OBH elnöke 35 bírói, 50 tisztviselői és 20 ügyintézői álláshely betöltését 
engedélyezte az ország legkedvezőtlenebb ügyforgalmi helyzetében lévő Fővárosi 
Törvényszéknél. 
Ezen túl az Országgyűlés 2013. június 21. napján elfogadta a büntetőeljárások 
időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. 
évi CXII. törvényt, amellyel az OBH szinte valamennyi javaslata jogszabályban nyert 
rendezést.  
 
Ezen intézkedések kedvező hatásai már a 2013. évi ügyforgalom adataiban is kimutathatók. 
 

1.3. 2013. évi ügyforgalmi adatok 
 
A 2012. évhez (1 188 ezer ügy) képest 2013. évben – az összehasonlíthatóság érdekében a 
járásbírósági (közigazgatási és munkaügyi bírósági) végrehajtási ügyeket nem számítva – 
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39 %-kal több, 1 647 ezer ügy érkezett a bíróságokra. Az emelkedés oka döntően az 
érdemi cégügyek és a szabálysértési peres ügyek számának kiugró érkezése, emelkedett 
azonban a 2 %-kal a bírói hatáskörbe tartozó peres ügyek száma is.  
 
A közigazgatási peres ügyszakban kissé, a munkaügyi peres ügyszakban jelentősebben 
(12,4 %-kal) csökkent, míg a járásbíróságok mindhárom (polgári, gazdasági, és büntető) 
ügyszakában külön-külön, és összességében is nőtt (3,6 %-kal) az érkezett peres ügyek 
száma.  
 
Hosszabb időszakot vizsgálva megállapítható, hogy mindez – az ügyszakok többségében 
évekig tartó emelkedés után 2009-2010-ben bekövetkezett tetőzés óta tartó – csökkenés 
megtörését jelenti a járásbíróságokon. 
 
A pertárgy értékétől függő hatáskör – OBH által kezdeményezett – szűkülése ellenére 
minden törvényszéki első fokú peres ügyszakban nőtt az érkezett ügyek száma.  
Ennek oka a polgári és gazdasági ügyszakban a tisztességtelen szerződési feltételek 
megtámadása iránti perek – első sorban a Fővárosi Törvényszéken jellemző – 
megsokszorozódása. 
 
A bíróságok 2013-ban – a járásbírósági (közigazgatási és munkaügyi bírósági) végrehajtási 
ügyeket nem számítva – az előző évitől 40 %-kal több, az érkezéssel csaknem 
azonos mennyiségű (1 612 ezer) ügyet fejeztek be. A bírói hatáskörbe tartozó peres 
ügyeknél a befejezések száma némileg meghaladta az emelkedő érkezést. 
 
Az új szabálysértési törvény 2012-ben közvetlenül bírósági hatáskörbe, peres útra utalta 
a pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési elzárásra való átváltoztatására irányuló 
eljárásokat. Ennek következtében drámai módon (havi 30 000-re) nőtt a járásbíróságok 
szabálysértési peres érkezése. A szabálysértési törvény – ugyancsak OBH által 
kezdeményezett - 2013. szeptember 1-jétől hatályos módosításával – mely szerint a korábbi 
kötelező tárgyalás tartása helyett immár csak kifejezett kérelemre kell tárgyalást tartani – 
radikálisan csökkent a szabálysértési perekben megtartott tárgyalások száma, és a 
befejezések száma havonta már 5-8 ezerrel általában meghaladta az érkezést. 
A cégbíróságok ügyforgalmában – a cégeket terhelő változás bejelentési kötelezettség 
miatt a törvényi határidő lejártakor jelentkező – kiugró számú érkezés (a 2012. évi 
444 601 üggyel szemben 726 545 ügy) jelentős részét (691 613 ügyet) a cégbíróságok az év 
végéig feldolgozták. 
 
A 2013. december 31-én folyamatban maradt ügyek száma – a járásbírósági 
(közigazgatási és munkaügyi bírósági) bírósági végrehajtási ügyek nélkül – 319 632 volt, 
amely az egy évvel korábbihoz képest 3,1%-kal, a 2011. év végi év végi állapothoz 
viszonyítva 14 %-kal magasabb. Azonban a szabálysértési és az érdemi cégügyek figyelmen 
kívül hagyása esetén a folyamatban maradt ügyek száma a 2012. év végéhez képest 
3,6 %-kal, a 2011. év vége óta pedig 8,8 %-kal csökkent. A növekvő érkezés ellenére 
lényegében nem változott a bírói hatáskörbe tartozó peres ügyek száma az előző évhez 
képest. 
 
A járásbírósági büntető ügyszakban, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon 
csökkent, a járásbírósági polgári és gazdasági ügyszakban viszont nőtt a folyamatban maradt 
peres ügyek száma 2011-hez képest. 
 
Az elmúlt év végéhez viszonyítva kb. egy százalékkal, 13 685-re nőtt a folyamatos ügyek 
száma a törvényszékek első fokú ügyszakaiban is a gazdasági perek körében történt 
növekedés miatt. Utóbbi a tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti perek 
megemelkedett érkezésére vezethető vissza. 
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Az egy éven túli perek aránya mindhárom vizsgált időtartam sávban (1-2 év között, 2-3 év 
között, 3 év vagy felette) kevesebb lett. A 2 évnél régebben érkezett perek száma a 
járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 7 %-kal (883 perrel) 
csökkent. 
 
Korábban csaknem minden második folyamatban lévő törvényszéki első fokú per esetében az 
eljárás időtartama meghaladta az egy évet. A vizsgált időszak végére azonban a 2012. év 
végi 47,7 %-ról 41,7 %-ra csökkent a hosszú pertartamú ügyek száma. A törvényszék első 
fokán, ahol a teljes törvényszéki, 2 éven túli hátralék 29 %-a koncentrálódott, 6,5 %-kal, 
232 üggyel csökkent az ilyen perek száma. 
 
A Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzetében bekövetkezett jelentős változásokra, 
valamint a törvényszéknek a bíróságok általános társadalmi-politikai megítélését alapvetően 
befolyásoló kiemelt státuszára tekintettel külön is ki kell térni a Fővárosi Törvényszék 
ügyforgalmára. 
 
Kijelenthető, hogy a Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzete, amely már több 
évtizedes problémaként jelentkezett a bírósági szervezetrendszerben, mára 
lényegesen javult. Ezt jelzi, hogy a törvényszékre érkezett (29,2%), és folyamatban 
maradt (29,7%) ügyekből való részesedése gyakorlatilag kiegyenlítődött. 
 
Számottevően sikerült előrelépni az időszerűség javításának területén is. Lényegesen 
csökkent az éven túli perek száma, és hátralékon belüli aránya is.  
 
A 2 éven túl folyamatban maradt ügyeknek 2012. december 31-én még 45 %-a, 2013 végén 
már csak 42 %-a volt a Fővárosi Törvényszéken. Számuk 4 867-re mérséklődött. Az 5 éven 
túl folyamatban lévő ügyek száma 2010. december 31-én 945 volt. Azóta 21%-kal csökkent 
az ilyen ügyek száma. 
 
 

1.4. Az elektronizálás törvényi előírásainak teljesítése 
 
2013-ban az OBH az egyes jogszabályokban megjelenő, elektronikus kapcsolattartásra 
irányuló rendelkezések gyakorlati megvalósítása érdekében számos intézkedést tett. 
 

2013. június 3-án az OBH a Belügyminisztériummal a Robotzsaru rendszer bírósági 
használatának megvalósítása érdekében kötött együttműködési megállapodást a 
rendszer fejlesztői támogatására. A Robotzsaru az igazságszolgáltatás több területén – így 
különösen a szabálysértési, büntető ügyekben – olyan informatikai támogatást nyújthat, 
amelyektől a bíróságok adminisztratív munkaterheinek mérséklődése, az ügyviteli folyamatok 
egyszerűsödése, és a rendszerszintű kapcsolat kialakításával a biztonságos és hiteles 
adattartalmak rögzíthetősége várható. Az együttműködési megállapodás keretében 2013. 
évben mindkét résztvevő oldalán informatikai fejlesztések kezdődtek meg a következő 
területeken: 

− a nyomozási bírák iratbetekintése az elektronikus nyomozati iratokba 
− a körözési nyilvántartási rendszerhez közvetlen hozzáférés 
− a szabálysértési ügyek bírósági lajstromozása a rendőrségi előzménnyel rendelkező 

ügyek adatainak átvételével. 
 
Megkezdődtek továbbá az Egységes Nyomozási és Bűnügyi Statisztikai Rendszer 
továbbfejlesztésével az igazságügyi bűnügyi statisztikai rendszer kialakításának előkészületei 
is, amely szintén a Robotzsaru alkalmazásra épül. 
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2013. június 25-én jött létre az OBH és a Legfőbb Ügyészség közötti együttműködési 
megállapodás, amelynek célja a felek közötti elektronikus kommunikáció kialakítása és 
fejlesztése.  
 
Ennek keretében a feladatokat részint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 
rendelkezéseinek gyakorlati megvalósítása teszi ki (így például az ügyészség és a bíróság 
közötti elektronikus kapcsolattartás – különös figyelemmel a vádiratok elektronikus 
továbbítására –, az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételével összefüggő informatikai 
fejlesztések ütemezése, e körben együttműködésben a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatósággal is). A megállapodás keretei között megoldandó feladatok kiterjednek továbbá a 
cégeljárás elektronikus kapcsolattartással összefüggő, a civil nyilvántartás egyes kérdéseinek 
rendezésére, valamint a távmeghallgatás lehetőségeinek feltérképezésére és kihasználására 
is. 
 
Az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételével (Btk. 77.§, Be. 1587/B-D.§, Be.570.§) 
kapcsolatos bírósági fejlesztés kb. 20 millió forint értékű beruházásra az OBH 2013-ban 
közbeszerzéses eljárást indított, az eredményes közbeszerzés nyertesével a vállalkozási 
szerződés megkötésére 2014. első hónapjában került sor. 
2013-ban megkezdődött továbbá a körözési nyilvántartási rendszerhez történő közvetlen 
rendszer-szintű kapcsolat informatikai feltételeinek megteremtése, kidolgozása, a 
megvalósításra ugyancsak 2014. évben kerül sor.  
 
 

1.5. Költségtakarékossági intézkedések 
 

Az OBH-n belül 2013-ban kialakított módszerek amellett, hogy a hatékony és gyors 
ügymenetet, vagy eljárásrendet szolgálják, sok esetben költségtakarékos intézkedésként is 
értékelhetők. Ezek különösen: 

− az iktatási program megújítása, az iktatási és iratkezelési belső szabályok új alapokra 
helyezése, mely az irat „duplikációk” elkerülésével jelent költségmegtakarítást 

− belső emberi erőforrások szaktudásának felhasználásával kialakított képzési rend 
(vezetők, újonnan belépők, szakismeretek) 

− vibe-kommunikáció elterjesztése. 
 
A bírósági szervezeten belüli egyes módszerek, jó gyakorlatok egy része szintén a 
költségmegtakarítás jegyében került bevezetésre. Ezen intézkedések az alábbiak voltak 2013. 
évben: 

− a törvényszékhez tartozó gépjárművek használatára bejelentett igények hatékony 
összehangolása, optimalizálása (Budapest Környéki Törvényszék, Pécsi Ítélőtábla) 

− a postai kézbesítés kiváltása saját alkalmazású kézbesítő segítségével a postai 
költségek csökkentése és az időszerűség javítása végett (Budapest Környéki 
Törvényszék, Szombathelyi Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Debreceni Törvényszék, 
Pécsi Ítélőtábla) 

− gépiesített postázás WinPA postázó szoftver és bérmentesítő gép használatával a 
postai költségek csökkentése érdekében (Egri Törvényszék) 

− tömegesen előterjesztett, azonos tárgyú keresetlevelekkel kapcsolatosan hatékony 
tárgyalás előkészítés a bírói munkateher csökkentése érdekében (Fővárosi 
Törvényszék) 

− idegen nyelvű nyomtatványok rendszeresítése a tolmács- és fordítói díj megtakarítása 
érdekében, a lefordított nyomtatványok elektronikus formátumú központosított 
kezelése (Zalaegerszegi Törvényszék) 

− digitális hangrögzítő rendszer (DHR) kiépítése a tárgyalási jegyzőkönyvek, 
határozatok gyorsabb és költséghatékonyabb elkészítésének elősegítésére 
(Nyíregyházi Törvényszék, Kaposvári Törvényszék). 
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1.6. Országos felmérések 

 
1.6.1.  A tolmács és a fordító kirendelésének, és az erre fordított díjak 

bírósági gyakorlatának felmérése   
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatójának Országos 
Bírósági Hivatal elnökéhez címzett – és a budapesti bíróságok OFFI-t mellőző kirendelési 
gyakorlatát sérelmező – megkeresése nyomán az OBH országos szintű felmérést végzett 
2013 februárjában, valamennyi törvényszék és ítélőtábla bevonásával. A megkeresés 
elsődlegesen arra irányult, hogy szükségesnek tartják–e a releváns jogszabályok 
módosításának kezdeményezését, milyen igazgatási intézkedést tartanak elengedhetetlennek 
e tárgyban, mely esetekben használnak hiteles, illetve nem hiteles fordítást, milyen 
tapasztalatokkal rendelkeznek az OFFI–val a fordítás/tolmácsolás minősége–szakmaisága, 
ennek költsége és a határidők tekintetében, valamint mely fordítással/tolmácsolással 
foglalkozó irodát rendelik ki és velük milyen tapasztalatokkal rendelkeznek. A megkeresés 
kiterjedt továbbá www.birosag.hu internetes oldalon, valamint az info.justice.hu belső 
honlapon szereplő nyomtatványokra is (idegen nyelvű nyomtatványok vonatkozásában). 
 
Az országos szintű megkeresés eredményeképpen megkezdődtek az optimális költség-
ráfordítás jegyében a „jó gyakorlatok” gyűjtése, és azok bevezetése a bíróságokon. 
 

1.6.2.  Az ingatlan nyilvántartási szolgáltatási díjakra irányuló felmérés 
Az OBH 2013-ban országos felmérést végzett a TAKARNET programból lekérdezhető ingatlan 
nyilvántartási adatok bírósági eljárásokban történő felhasználhatósága körében. A felmérés 
célja az ingyenesen beszerezhető tulajdoni lap felhasználási területeinek feltérképezése, és 
elégtelensége esetén a bíróság szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének megszüntetése 
érdekében jogszabály-módosításra irányuló javaslatok megfogalmazása volt. 
 

1.6.3. Intézményi stratégia 
A Miskolci Törvényszéken 2013. évben az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) 
keretében befejeződött az „Intézményi stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken” 
ÁROP–1.1.19. 2012–2012–0010 azonosító jelű projekt. A projektcél megvalósítását 10 fős 
bírákból álló munkacsoport végezte. 
 
A projekt eredményeként a Miskolci Törvényszék 2013 – 2017. évek közötti középtávú 
stratégiája került összeállításra. Ennek körében a Törvényszék területén a központi 
járásbíróságok kialakításának feltételrendszere is kidolgozásra került. A központi járásbíróság 
kialakításának célja a költségtakarékosság és hatékonyság elvének biztosítása a 
modern igazságszolgáltatási szervezetben. 
 
A projekt eredményei a Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában és az annak 
mellékletét képező egyéb szabályzatokban (ügyelosztási rend, munkaterv, kirendelésre és 
költségtérítésre vonatkozó szabályzat, stb.) kerülnek átvezetésre. 
 
A központi járásbíróság működési területe szerint az alábbi alternatívák lehetnek: 

− megyénként egy központi járásbíróság 
− megyénként több központi járásbíróság 
− kisebb területű megyékben egy, nagyobb területű megyékben több központi 

járásbíróság. 
 
A projektben működő munkacsoport vizsgálta az ügyforgalmi a létszám a kirendelési, az 
ügyelet és készenléti adatokat, s ezek nyomán megállapította, hogy a központi 
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járásbíróságtól várt előnyök akkor realizálódnak leginkább, ha az egy megye egy központi 
járásbíróság rendszer kerül kialakításra. 
 

1.7.  Országos programok, mint a bírósághoz való hozzáférés stratégiai célja 
megvalósításának új típusú eszközei 

 
1.7.1.  Bírósági közvetítés 

A bírósági közvetítést, mint új jogintézményt a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. 
törvény. (Kvtv.) 2012. július 24-én hatályba lépett módosítása vezette be Magyarországon. A 
Kvtv. IV/A fejezete a bírósági közvetítést, míg a 2014. március 15-én hatályba lépett 
módosítás IV/B fejezete a kötelező közvetítést szabályozza. A bírósági közvetítésre vonatkozó 
további jogszabályok: 
 
Új Ptk. – Családjogi könyve 4:22 § (közvetítői eljárás) 4:172. § a kötelező közvetítés-t, mint 
új elemet hozza be az ítélkezési gyakorlatba. Ezzel kapcsolatosan több törvény módosult 
Polgári perrendtartásról szóló törvény, 14/2002. (VIII. 1. IM rendelet BÜSZ) 75/A. § és a 
20/2012. (XI. 23.) OBH elnöki utasítás). A kötelező közvetítés bevezetése elsősorban a szülői 
felügyeleti jogot érintő belföldi és határon átnyúló ügyekre terjed ki. A bírói kötelezés a 
közvetítő előtti megjelenést, a tájékoztatás meghallgatását jelenti, azonban a mediáció 
önkéntes jellegére tekintettel, a közvetítői eljárásban való részvételre a felek nem 
kötelezhetők. 
 
2013. december 31-én, 14 törvényszéken 20 kijelölt bírósági közvetítő titkár működött. A 
bíróságokra 295 közvetítő ügy érkezett, a befejezések száma 201 ügy volt, amelyből 108 
megállapodással zárult. 2013. december 31-én 94 ügy maradt folyamatban. A bírósági 
közvetítők közel 500 ügyfélfogadást tartottak, a közvetítői ülések száma 229 volt, ügyenként 
összesen kb. 6 óra időráfordítással. A közvetítői ügyek a kérelem beérkezésétől számított 
átlagban 1 hónapon belül elintézésre kerültek. 
 
Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései közé tartozik a bírósági közvetítés megerősítése a 
bírósági szervezetrendszeren belül, a hálózat teljes kiépítése, valamint hogy minden nagyobb 
(7 bírói létszámot meghaladó) járásbíróságokon legyen lehetőség bírósági közvetítés igénybe 
vételére.  
 

1.7.2. Nyitott bíróság 

Az OBH által elindított országos program keretében a diákok megismerkedhettek az 
átlátható, nyitott igazságszolgáltatás rendszerével. 

A programba a bírák és az iskolák is önkéntesen léphetnek be. A Kúria, az ítélőtáblák, a 
törvényszékek, járásbíróságok és az OBH egyaránt részt vesz a kezdeményezésben. 
Valamennyi törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián is koordinátorok működnek, akik a 
bíróságok és az iskolák közötti kapcsolattartásért, a feladatok elosztásáért felelnek. A 
bírósági szervezeten belül közel 300 bíró és bírósági titkár jelentkezett, hogy oktatóként a 
jogról, igazságszolgáltatásról interaktív osztályfőnöki órák keretében beszéljenek a 
diákoknak. A tervek szerint a Nyitott Bíróság program idővel az ország minden érdeklődő 
iskoláját elérheti. 

2013. évben 32.182 fő vett részt országos szinten az 1.189 megszervezett programon, 
melyen 467 fő bírósági titkár, fogalmazó és bíró segédkezett. 

 
1.7.3. Gyermekközpontú igazságszolgáltatás 

Magyarország Kormánya 2012–ben meghirdette a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás 
évét. Az OBH a Kormány programjához kapcsolódva, a 2012–ben már megkezdett munka 
folytatásaként 2013. évben továbbra is kiemelten foglalkozott a gyermekközpontú 
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igazságszolgáltatás megvalósításával, annak feltételrendszerével. Ennek érdekében az 
Országos Bírósági Hivatal Elnöke az 56/2013. (II.14.) OBHE számú határozatával létrehozta a 
Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot a bírósági eljárások során a 
kiskorúak, kiemelten a gyermekkorúak érdekei érvényesülésének elősegítése céljából. 

 
A munkacsoport 2013. évben kitűzött feladatai közé tartozott:  

− a bírák képzésének elősegítése a kiskorúakat érintő, részvételükkel zajló eljárásokra 
való felkészítés érdekében 

− az eljárásokban érintett kiskorúak részére szóló tájékoztatások fejlesztésében való 
közreműködés, összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal. 
Infrastrukturális fejlesztések szorgalmazása, az ahhoz szükséges szempontrendszer 
kidolgozása 

− a családjogi és büntetőjogi joggyakorlat tapasztalataira figyelemmel javaslattétel 
szabályzatok módosítására, megalkotására, jogalkotás kezdeményezésére. 
Együttműködés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által koordinált tárcaközi 
kormányzati munkacsoporttal, valamint az OBH keretein belül működő Mediációs 
Munkacsoporttal. 

− az év során kiemelt figyelemben részesülő egyes, a gyermekek helyzetét, jogait 
érintő kérdéskörökkel kapcsolatos saját vélemények, javaslatok megfogalmazása. 

 
Jelentős előrelépés történt a fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírák illetve családjogi ügyeket 
tárgyaló bírák képzése terén is. A Magyar Igazságügyi Akadémia 2013. évben 3 képzést 
szervezett a fiatalkorúak büntető ügyeit tárgyaló bírák részére, továbbá június 5–7. napja 
közötti időszakban a gyermekközpontú igazságszolgáltatás büntető és polgári jogi aspektusai 
címmel konferencia megtartására került sor. A képzések 2014. évben is folytatódnak. 
 
2013. évben 5 törvényszéken és illetékességi területén volt kialakított gyermekmeghallgató 
szoba, vagy sarok, és 17 törvényszék kötött írásos vagy szóbeli megállapodást a rendőrségen 
működtetett gyermekmeghallgató szobák használatára. 
 
Az OBH a gyermekközpontú igazságszolgáltatás program keretében célul tűzte ki, hogy 2014. 
december 31. napjáig minden 7 főnél nagyobb létszámú bírósági épületben 
gyermekmeghallgató szoba kerüljön kialakításra. Ennek érdekében az OBH elnöke 2013 
szeptemberében – az OBH e célra elkülönített központi pénzügyi forrásának terhére – 
pályázatot írt ki gyermekmeghallgató szobák kialakítására. A pályázat eredményeképpen 
összesen 44 ilyen új helyiség kialakítása kezdődött meg 2013. év végén, átadásukra 
2014-ben kerül sor. Összesen 44,1 millió Ft támogatásban részesültek a pályázó 
bíróságok. 
 
E helyiségek teszik lehetővé, hogy a bíróság a 14 év alatti kiskorú gyermekeket – elsősorban 
büntető ügyek sértettjeit, tanúit, valamint a családjogi jogvitákban, avagy a gyermek 
jogellenes külföldre vitele miatt indult ügyek érdekeltjeit – a nemzetközi előírásoknak, a 
kiskorú életkori sajátosságainak, igényeinek megfelelő, barátságos és megnyugtató 
környezetben hallgassa meg. Ezzel a kiskorú érdekeinek maradéktalan védelme mellett az 
eljárási cselekmények céljai is hatékonyabban érvényesülnek. 
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1.7.4. Tanúgondozás 

Az OBH elnökének stratégiai céljai között szerepel a bírósághoz hozzáférés egyszerűsítése, 
amely a tanúk vonatkozásában azt jelenti, hogy a bíróságoknak elő kell segítenie a tanúzási 
kötelezettség teljesítését: az eljárási jogairól széleskörű tájékoztatás nyújtásával, a tanúkkal 
való érzékeny bánásmóddal, a félelem nélküli tanúvallomás megtételével. A tanúvallomás 
ugyanis a bírósági ügyek legfontosabb bizonyítási eszköze, fontos igazságszolgáltatási érdek 
e bizonyítéknak a megszerzése, emiatt kiemelt felelősség a tanúk bíróságok iránti bizalmának 
erősítése. 
 
Mindezeket az OBH 2013. év elején indított tanúgondozási programja mozdítja elő és 
koordinálja.  
A tanúgondozók azok a – törvényszékek elnökei által bíróságonként – kijelölt ügyintézők, 
akik a tanúk részére kérdéseikre akár telefonon, akár személyesen felvilágosítást adnak a 
tanúvallomás megtétele, és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. 
Ezen tájékoztatásnak korlátját képezi az, hogy az ügyintéző konkrét bírósági ügyről nem 
nyilatkozhat, a folyamatban levő ügyről tájékoztatást nem adhat, és a tanút a vallomás 
megtételében nem befolyásolhatja. Ezen túlmenően, amennyiben a bíróságon megjelenő 
tanúnak rendőri védelemre van szüksége, a tanúgondozó erről a rendőrséget értesíti. 
A 2013 márciusában már az ország 12 törvényszékén összesen 40 bírósági alkalmazott 
foglalkozott tanúgondozással is. 

 

1.7.5. Ügyfél elégedettség mérés 

2013. október 21. napján kihirdetésre került a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 
szóló 2013. évi CLXV. törvény, mely 2014. január 1. napjától hatályos. Az új törvénnyel való 
összhang megteremtése érdekében a panaszszabályzatot is módosítani kellett, melynek 
előkészítése már 2013–ban megkezdődött, kibocsátására pedig 2014. január 23. napján 
került sor. 

 
Az ítélőtáblák közül a Debreceni és a Szegedi ítélőtábla méri minden szervezeti egységében 
az ügyfél elégedettséget. A törvényszékek közül 8 törvényszék valamennyi bíróságán 
foglalkoznak az ügyfél elégedettség mérésével, további négy törvényszéken csak egyes járás 
vagy közigazgatási és munkaügyi bíróságokon, ugyanakkor hét törvényszék – részben az 
ÁROP szervezetfejlesztési program keretében – 2014. évben célul tűzte ki az 
ügyfélelégedettség-mérésének rendszeresítését. 

 
1.8. Az OBH európai uniós forrásokból finanszírozott projektjei 

 
1.8.1.  EKOP 2.A.2 – Bírósági elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető 

rendszer 
A bíróságok könnyű és kényelmes elérhetősége olyan kívánalom, amely jogosan merül fel az 
állampolgárokban. Annak érdekében, hogy mindenki gyorsan és kényelmesen 
tájékozódhasson bírósági ügyeinek állásáról, az OBH által megvalósított projekt korszerű, 
elektronikus megoldásokat tesz elérhetővé az állampolgárok számára. 
 
E projekt során az alábbi három fő célt valósítjuk meg: 
 

a) Bírósági Tájékoztató Rendszer 
A projekt e céljának megvalósítása során az állampolgárok és képviselőik számára lehetővé 
tesszük azt, hogy – rövid azonosítást követően – az őket érintő ügyadatokat az erre a célra 
kialakított internetes felületen a nap 24 órájában, otthonukból, irodájukból tekinthessék meg 
és tájékoztatást kapjanak arról, hogy az ügyben kitől, milyen iratok érkeztek. 
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b) Bírósági Figyelmeztető Rendszer 

A projektcél egy olyan elektronikus szolgáltatás biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az 
állampolgárok és képviselőik – előzetes regisztrációt követően – a folyamatban lévő 
ügyeikben minden olyan jogi eseményről SMS-ben vagy e-mail útján értesítést kapjanak, 
amelyet az eljárási szabályok nem tiltanak. A projekt eredményeként tehát a bíróság 
interneten és a telefon segítségével is értesíti az ügyfeleket a folyamatban lévő ügyeik 
előrehaladásáról, így javítva a bírósági eljárások eredményességét. 
 

c) Új számítógépek a bíróságokon 
Ahhoz, hogy a fent felsorolt két fejlesztés eredményei megvalósulhassanak, elkerülhetetlen 
volt a bírósági számítástechnikai eszközök modernizálása. A projekt során összesen 965 új 
munkaállomás beszerzése történik meg.  
 

1.8.2. EKOP 2.1.22. - Az Elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és az 
emberi erőforrások optimalizálása az ítélkezés időszerűségének 
javítása érdekében 

A bíróságok munkájának átláthatósága alapvető alkotmányos igény a társadalom részéről. Az 
átláthatóságot részben az állampolgárok, részben a bírósági vezetők felé kell biztosítani, 
hogy tovább erősödhessen a bíróságokba vetett bizalom. 
 
E projekt során az alábbi hat fő célt valósítjuk meg: 
 

a) Igazgatási panaszok a nap 24 órájában 
Régi, rossz beidegződés, hogy a különféle hatóságok, igazságszolgáltatási szervek nem 
rajonganak a panaszosokért, hiszen a leghatékonyabb visszajelzés, a legerősebb állampolgári 
elégedettség-mérés a panaszokon keresztül érkezik a szervezetekhez. Ennek felismeréseként 
ezzel a fejlesztéssel megkönnyítjük az igazgatási panaszok benyújtását. (Tehát nem a 
büntetőeljárások vagy a polgári peres ügyekben benyújtható jogorvoslatokról, hanem 
kifejezetten a bíróságok működésével kapcsolatos panaszokról van szó!). 
A fejlesztés hatására az ügyfelek igazgatási panaszaikat a nap 24 órájában, online felületen 
is benyújthatják. A panaszbeadványok hatékony, átlátható feldolgozása által egyszerűsödik a 
panaszok intézése. 
 

b) Online tájékoztatás a várható pertartamról 
Az állampolgárok néha úgy érzik, hogy a bíróságok lassan dolgoznak, ügyüket indokolatlanul 
húzzák-halasztják. Azért, hogy a társadalom jobb képet kaphasson a valós állapotokról, és a 
különféle ügytípusok várható időtartamáról, egy online szolgáltatást indítunk el, amely 
segítségével az adott bíróságon – a korábbi évek statisztikai tapasztalatai alapján – az 
állampolgárok megtekinthetik, hogy az egyes ügytípusokat a bíróság átlagosan mennyi idő 
alatt intézi el. Természetesen egy-egy konkrét ügy esetében számos olyan tényező léphet fel 
(például: külföldi felek, több szakértő kirendelésének szükségessége stb.), amely befolyásolja 
a tényleges időtartamot, de az előzetes kalkuláció mégis egyfajta támpontot adhat az 
állampolgároknak, hogy milyen pertartamra számíthatnak. Az alkalmazás másik haszna, hogy 
azokban a polgári peres ügyekben, ahol a felperes több bíróság közül választhatja ki, hogy 
hol indít pert, előzetesen tájékozódva össze tudja hasonlítani az átlagos idő-szükségletet, 
ezzel is optimalizálva a per hosszát. 
 

c) Pontos, naprakész iratkezelés a bírósági igazgatásban is 
Arra törekszünk, hogy a bíróságok igazgatását átlátható és naprakész módon támogassuk 
egy, minden törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián is bevezetésre kerülő egységes elnöki 
iktatórendszer kialakításával, amely a bíróság speciális igényeinek kielégítésén túl megfelel a 
tanúsított iratkezelő rendszerekkel kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak is. Az iktatórendszert 
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belső fejlesztéssel, a bírósági szervezetrendszert régóta és alaposan ismerő szakemberek 
bevonásával valósítjuk meg. 
 

d) Bírói munkateher-mérés 
A szignálást végző igazgatási vezető számára a kezdőirat meghatározott jellemzői alapján az 
ügy várható munkaterhéről információt nyújtó súlyszám kialakítása történik meg, ezzel 
támogatva a bírósági vezetőket az érkező ügyek elosztásában. 
 

e) A bíróság belső adatbázisainak és informatikai alkalmazásainak 
finomhangolása 

Akár az állampolgárok, akár a bírósági vezetők irányában fennálló transzparenciáról 
beszélünk, fontos elem, hogy a különféle bíróságok adatbázisai, informatikai alkalmazásai 
gördülékenyen tudjanak együttműködni, hogy a szükséges adatot gyorsan és pontosan 
tudják rendelkezésre bocsájtani. Ennek érdekében e projektcél keretében megtörténik a 
bíróságok adatbázisainak egységesítése, és a fő bírósági informatikai alkalmazás, a Bírósági 
Integrált Informatikai Rendszer (BIIR) teljes átjárhatóságának megteremtése. 

 
f) Új számítógépek a bíróságokon 

Ahhoz, hogy a fent felsorolt három fejlesztés eredményeit valóban minden bíróság 
maximálisan ki tudja használni, elkerülhetetlen volt a bírósági számítástechnikai eszközök 
modernizálása. A projekt során összesen 1200 új munkaállomás és 60 nagy kapacitású 
szerver beszerzése történik meg.  
 
 

1.8.3. EKOP 1.1.16. - A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi 
változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai 
Rendszerben és a Vezetői Információs Rendszerben 

A korszerű, hatékony és gyors igazságszolgáltatás mindenki érdeke. Ahhoz, hogy a bíróságok 
magas szakmai színvonalon és a jogszabályi határidőket betartva tudjanak dolgozni, 
szükséges a megfelelő informatikai infrastruktúra biztosítása és korszerű szoftverek 
rendelkezésre bocsátása. 

A bírók munkáját a Bírósági Integrált Informatikai Rendszer (BIIR) segíti, amelynek 
folyamatos továbbfejlesztése, a változó jogszabályi feltételeknek való megfeleltetése fontos 
feladata az OBH-nak. A bírósági vezetők naprakész tájékoztatását pedig a Vezetői 
Információs Rendszer (VIR) adatai és statisztikái szolgálják. 

E projekt során az alábbi négy fő célt valósítjuk meg: 

a) Kényelmes, átlátható használat 
A BIIR rendszer használata a bíróságok napi munkája során elengedhetetlen. Ahhoz, hogy a 
szükséges adatok beszerzése, ellenőrzése, a jogszabályok által előírt adminisztratív feladatok 
teljesítése a lehető legkevesebb időt vegye el az érdemi ítélkezési feladatok elől, célul tűztük 
ki, hogy a rendszer egy megújult, testre szabható, az egyes bírósági dolgozók igényeinek, 
elvárásainak jobban megfelelő felületet kapjon. Gyorsabb és kényelmesebb lesz az egyes 
ügyekhez kapcsolódó elektronikus dokumentumok elérése, valamint a rendszer automatikus 
figyelmeztetéseket fog küldeni a bíróknak az ügyeiket érintő lényegesebb határidők 
közeledtéről, ezzel is segítve munkájukat. 
 

b) Automatikus adatlap-kitöltés 
Számos jogszabályi előírás követeli meg, hogy a bíróságok munkájuk során különféle 
statisztikai adatokat rögzítsenek, adatlapokat töltsenek ki. Ezek a feladatok eddig magas 
adminisztratív terhet róttak a bírókra és bírósági alkalmazottakra. Annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk az ilyen irányú munkaterhet, és javítsuk az adatok pontosságát, e részfeladat 
keretében kifejlesztjük a BIIR azon funkcióit, hogy a korábban már rögzített adatok alapján a 
szükséges statisztikai adatlapok tartalmának zömét automatikusan legyen képes generálni, 
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ezzel jelentősen megkönnyítve a bíróságok munkáját, egyben csökkentve a gépelési hibák, 
elütések valószínűségét. 
 

c) Teljesebb statisztikák a vezetők számára 

Az előző két fejlesztési cél eredményeit felhasználva a VIR rendszert is átalakítjuk, hogy az 
új, pontosabb és teljesebb képet mutató statisztikai adatok gyorsabban és kényelmesebben 
legyenek elérhetők a bírósági vezetők számára, ezzel támogatva a napi feladataikat. 

 

d) Új számítógépek a bíróságokon 

Ahhoz, hogy a fent felsorolt három fejlesztés eredményeit valóban minden bíróság 
maximálisan ki tudja használni, elkerülhetetlen volt a bírósági számítástechnikai eszközök 
modernizálása. A projekt során összesen 900 új munkaállomás és 1 nagy kapacitású, számos 
virtuális szerver futtatását lehetővé tevő szerver beszerzése történik meg. 
 

 

 

2. A Bíróságok fejezet 2013. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása  
 
Az Országgyűlés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvényben a Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett előirányzatokat fogadta el: 

1.1. Támogatás 84.009,2 millió Ft 
1.2. Bevétel 2.258,0 millió Ft 
1.3. Kiadás 86.267,2 millió Ft 

 
 
Bíróságok fejezet 2013. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 86.267,2 2.258,0 84.009,2 51.248,0 

Módosítások jogcímenként     

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat és a 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjának finanszírozása 

587,7  587,7 462,7 

- 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat a 2013. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásának fedezete 

7,0  7,0  

- 1427/2013. (VII. 10.)  Korm. határozat a 
bírósági munka felgyorsítására 

206,0 206,0  150,9 

- Megállapodás alapján előirányzat átvétele 0,7  0,7  
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 7.020,6 7.020,6  1.108,8 
- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

   -387,9 
 

- Bevételi többlet előirányzatosítása 6.407,8 6.407,9   

2012. évi módosított előirányzat 100.497,0 15.892,5 84.604,6 52.582,5 
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Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 
 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

 
2013. évi 

tény 

 
4/1 

 
4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 81.646,8 86.267,2 100.497,0 88.805,0 108,8% 88,4% 

 ebből: személyi 
juttatás 

48.546,6 51.248,0 52.582,6 52.394,8  
107,9% 

 
99,6% 

- Bevétel 3.559,1 2.258,0 8.871,9 8.831,0 248,1% 99,5% 

- Támogatás 79.433,6 84.009,2 84.604,5 84.604,5 106,5% 100,0% 

- Előirányzat-
maradvány 

5.642,6  7.020,6 5.937,6 105,2% 84,6% 

- Létszám (fő) 10.341 11.232 11.342 10.644 102,9% 93,8% 

 
 
 
2.1.  1. cím Bíróságok 
 
Az 1.cím Bíróságok 2013. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 76.104,3 2.086,0 74.018,3 49.259,5 

Módosítások jogcímenként     

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat és a 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjának finanszírozása 

574,8  574,8 452,6 

- 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat a 2013. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásának fedezete 

7,0  7,0  

- 1427/2013. (VII. 10.)  Korm. határozat a 
bírósági munka felgyorsítására 

206,0 206,0  150,9 

- Címek közötti átcsoportosítás 535,3  535,3 -1,9 

- Megállapodás alapján előirányzat átvétele 0,7  0,7  
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 2.857,5 2.857,5  1.094,8 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások    
-585,4 

 
- Bevételi többlet előirányzatosítása 5.042,0 5.042,0   

2013. évi módosított előirányzat 85.327,6 10.191,5 75.136,1 50.370,5 
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Az 1. cím Bíróságok 2013. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 77.751,6 76.104,3 85.327,7 82.673,7 106,3 % 96,9 % 

 ebből: személyi 
juttatás 

48.546,6 49.259,5 50.370,5 50.195,8 103,4 % 99,7 % 

- Bevétel 3.559,1 2.086,00 7.334,0 7.293,1 204,9 % 99,4 % 

- Támogatás 75.316,5 74.018,3 75.136,1 75.136,1 99,8 % 100,0 % 

- Előirányzat-
maradvány 

1.747,4  2.857,5 2.857,4 163,5 % 100,0 % 

- Létszám (fő) 10.341 10.904 11.013 10.351 100,1 % 94,0 % 

 
2.1.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 1.117,8 millió Ft-tal nőtt. 
A növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja, 
a fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás és megállapodás alapján a 
fejezetek közötti előirányzat átadásból származik.  
 
 
2.1.2. A saját bevételek teljesítése és a 2012. évi előirányzat-maradványok 
felhasználása összesen 10.150,5 millió Ft 

ebből: - intézményi bevétel          5.650,4 millió Ft 
 - felhalmozási bevétel         1.642,7 millió Ft 
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele   2.857,4 millió Ft 
(- kötelezettségvállalással terhelt   2.651,4 millió Ft  
 - kötelezettségvállalással nem terhelt     206,0 millió Ft). 
 

Az intézményi bevételi többlet a felsőkorhatár leszállítása miatt felmentett bírák részére 
elmaradt illetmény, annak járulékai és átalány-kártérítése címen kifizetett összeg 
fedezetének rendelkezésre bocsátásából, továbbá a fejlesztésekhez pályázat útján elnyert 
finanszírozásából keletkezett.  
 
 
2.1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 82.673,7 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások           50.195,8 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó  12.525,4 millió Ft 
− dologi kiadások            15.413,0 millió Ft 
− felhalmozási kiadások              3.422,4 millió Ft 
− egyéb működési kiadások            1.117,1 millió Ft. 
 
 

2.1.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2013. évi eredeti előirányzat (49.259,5 millió Ft) fedezetet nyújtott a rendszeres 
személyi juttatásokra, a nem rendszeres személyi juttatások között a munkavállalókat alanyi 
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jogon megillető, a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi 
juttatások körébe tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 50.195,8 millió Ft, amely az összes kiadás 
60,7 %-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatásokra teljesített kiadás 
39.113,8 millió Ft, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, 
kötelező előresorolások összegét. 
 
A szolgálati jogviszonyban állók nem rendszeres személyi juttatásain 7.079,8 millió Ft 
került kifizetésre, amely többek között a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, 
a jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén 
belül a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre került felhasználásra. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 4.002,2 millió Ft, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény és a felsőkorhatár leszállítása miatt 
felmentett bírák részére fizetett összeget tartalmazza. 
 
 

2.1.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
12.209,2 millió Ft, a teljesített előirányzat 12.525,4 millió Ft. 
 
 

2.1.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 13.812,8 millió Ft, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 16.505,7 millió Ft-ra növekedett, az előirányzat változás +2.692,9 millió Ft 
(+19,5 %).  
 
A teljesítés 15.413,0 millió Ft, amely a módosított előirányzatnak 93,4 %-a. A bírósági 
eljárásokkal összefüggő kiadások maradéktalanul kifizetésre kerültek, a lehetőségekhez 
képest végrehajtott takarékoskodás mellett. A fejezet a 2013. szeptember 30-ai pénzügyi 
helyzet és a december 31-ei várható felhasználás alapján a szükségletek figyelembe 
vételével a működési feltételeket biztosította: egyes bíróságoknál a keletkezett megtakarítást 
az OBH elnöke felajánlás alapján elvonta és a hiánnyal küzdő intézmény részére átadta.  
 
 
 
 

2.1.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi 
teljesítés eredeti módosított 

Felújítás 50,0 408,5 240,0 

Intézményi beruházás 772,8 4.255,2 3.085,9 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  96,5 96,5 

Felhalmozási kiadások összesen 822,8 4.760,2 3.422,4 
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Az eredeti előirányzat évközben 3.937,4 millió Ft-tal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított 
központi beruházási előirányzat előző évi előirányzat-maradványa és belső átcsoportosítása.  
 
A felújítási előirányzatok teljesítése 240,0 millió Ft. Az előirányzatból belső pályázat útján 
a törvényszékeken 29 db vizesblokk felújítása, 28 db helyiség festése, és 38 db helyiség 
klimatizálása, továbbá homlokzat, tető és csőtörés okozta hibák javítása valósult meg. 
 
Az intézményi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 3.085,9 millió 
Ft, melyből többek között 

− befejeződött a Salgótarjáni Járásbíróság épület rekonstrukciója 
− elhelyezésre kerültek a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok 
− folytatódott a Budapest Környéki Törvényszék új épületben történő elhelyezésének 

munkálatai 
− megkezdődött a Debreceni Járásbíróság új épületének beruházása 
− kisebb épület-rekonstrukciók, valamint az elhasználódott eszközök pótlása történt  
− Kúria átköltözésének előkészítő munkálatainak tervezése 
− 23 intézménynél összesen 27 db gépjármű beszerzésére került sor. A beszerzéseket a 

gépjárművek életkora és a magas üzembenntartási kiadásai indokolták.  
 

2.1.3.5. Egyéb működési kiadások  
A fejezeti kezelésű előirányzatból a bíróságok részére átadott előirányzatot tartalmazza. 
 
2.1.4. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
A fejezet 2013. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 2.612,9 millió Ft, amelyből 

a. kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.610,6 millió Ft, melynek 
felhasználása 2014. június 30. napjáig realizálódik.  
 

b. kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,3 millió Ft, amely a 
2013. évi bérkompenzáció fel nem használt része. 

 
2.1.5. Az 1. cím Bíróságok 2013. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 
66.003,3 millió Ft, amely 1,0 %-kal haladta meg az előző évi értéket. A saját tőke mérleg 
értéke 42.339,0 millió Ft, amely az előző évhez képest 1,1 %-kal nőtt, a költségvetési 
tartalékok 244,5 millió Ft-tal csökkentek. 
 
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott 
lakáscélú támogatás szerepel, év végi állománya 260,2 millió Ft. A lakásvásárlási és 
korszerűsítési kölcsön kérelmekre 2013. évben 74,5 millió Ft folyósítása történt, melynek 
forrását a befolyó törlesztő részletek biztosították. 
 
2.2.  2. cím Kúria 
 
A 2. cím Kúria 2013. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2.698,0 172,0 2.526,0 1.988,5 

Módosítások jogcímenként     

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat és a 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjának finanszírozása 

12,9  12,9 10,1 
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- Címek közötti átcsoportosítás 47,6  47,6 30,5 

- Előirányzat-maradvány igénybevétele 45,6 45,6  13,9 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások    169,1 

- Bevételi többlet előirányzatosítása 352,8 352,8   

2013. évi módosított előirányzat 3.156,9 570,4 2.586,5 2.212,1 

 
 
A 2. cím Kúria 2013. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 

 

Megnevezés 
2012. 

évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás  2.698,0 3.156,9 3.091,1  97,9 % 

 ebből: személyi juttatás  1.988,5 2.212,1 2.199,0  99,4 % 

- Bevétel  172,0 524,8 524,8  100,0 % 

- Támogatás  2.526,0 2.586,5 2.586,5  100,0 % 

- Előirányzat-maradvány   45,6 45,6  100,0 % 

- Létszám (fő)  328,0 329,0 293,0  89,1 % 

 
2.2.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 60,5 millió Ft-tal nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja, a 
fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosításból származik.  
 
2.2.2. A saját bevételek teljesítése és a 2012. évi előirányzat-maradványok 
felhasználása összesen 570,4 millió Ft 

ebből:  - intézményi bevétel          523,8 millió Ft 
 - felhalmozási bevétel             1,0 millió Ft 
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele     45,6 millió Ft 
(- kötelezettségvállalással terhelt   45,6 millió Ft ). 
  

Az intézményi bevételi többlet a felsőkorhatár leszállítása miatt felmentett bírák részére 
elmaradt illetmény, annak járulékai és átalány-kártérítése címen kifizetett összeg 
fedezetének rendelkezésre bocsátásából, továbbá az üzemeltetési költségek 
továbbszámlázásából keletkezett.  
 
2.2.3. A kiadási előirányzat teljesítése 3.091,1 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások            2.199,0 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó      524,1 millió Ft 
− dologi kiadások                  351,9 millió Ft 
− felhalmozási kiadások                 16,1 millió Ft. 

 
2.2.3.1. Személyi juttatások 

A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2013. évi eredeti előirányzat (1.988,5 millió Ft) fedezetet nyújtott a rendszeres 
személyi juttatásokra, a nem rendszeres személyi juttatások között a munkavállalókat alanyi 
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jogon megillető a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi 
juttatások körébe tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 2.199,0 millió Ft, amely az összes kiadás 
71,1 %-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatásokra teljesített kiadás 
1.562,1 millió Ft, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, 
kötelező előresorolások összegét. 
 
A szolgálati jogviszonyban állók nem rendszeres személyi juttatásain 349,6 millió Ft 
került kifizetésre, amely többek között a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, 
a jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén 
belül a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre került felhasználásra. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 287,3 millió Ft, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény és a felsőkorhatár leszállítása miatt 
felmentett bírák részére fizetett összeget tartalmazza. 
 

2.2.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
497,3 millió Ft, a teljesített előirányzat 524,1 millió Ft. 
 

2.2.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 209,7 millió Ft, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 358,6 millió Ft-ra növekedett, az előirányzat változás +148,9 millió Ft 
(+71,0 %).  
 
A teljesítés 351,9 millió Ft, amely a módosított előirányzatnak 98,1 %-a. A bírósági 
eljárásokkal összefüggő kiadások maradéktalanul kifizetésre kerültek, a lehetőségekhez 
képest végrehajtott takarékoskodás mellett.  
 

2.2.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi 
teljesítés eredeti módosított 

Felújítás  7,2 2,1 

Intézményi beruházás 2,5 43,1 14,0 

Felhalmozási kiadások összesen 2,5 50,3 16,1 

 
Az eredeti előirányzat évközben 47,8 millió Ft-tal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradvány felhasználása és belső megtakarítás átcsoportosítása.  
 
A felújítási előirányzatok teljesítése 2,1 millió Ft.  
 
2.2.4. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
Az intézmény 2013. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 65,8 millió Ft, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
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2.2.5. A 2. cím Kúria 2013. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 1.162,4 
millió Ft, amely 2,0 %-kal marad el az előző évi értéktől. A saját tőke mérleg értéke 1.078,3 
millió Ft, amely az előző évhez képest 3,3 %-kal csökkent, a költségvetési tartalékok 20,2 
millió forinttal emelkedtek 
 
2.3. 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 
A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 7.464,9  7.464,9 

Módosítások jogcímenként    

- Címek közötti átcsoportosítás -583,0  -583,0 

- Előirányzat-maradvány igénybevétele 4.117,5 4.117,5  
- Bevételi többlet előirányzatosítása 1.013,1 1.013,1  

2013. évi módosított előirányzat 12.012,5 5.130,6 6.881,9 

 
 

A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi előirányzatai és azok 
teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 3.895,2 7.464,9 12.012,5 3.040,2 78,0 % 25,3 % 

- Bevétel   1.013,1 1.013,1  100,0 % 

- Támogatás 4.117,1 7.464,9 6.881,9 6.881,9 167,2 % 100,0 % 

- Előirányzat-maradvány 3.895,2  4.117,5 3.034,6 77,9 % 73,7 % 

 
 
A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása többnyire az intézményeknél 
teljesült, ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat előirányzat-módosítással 
leadásra került az intézményekhez. 
 

2.3.1 Budapest Környéki Törvényszék rekonstrukciója 
A Törvényszék jelenlegi épületén gazdaságossági szempontokra figyelemmel rekonstrukció 
nem hajtható végre, más állami ingatlanba kerül elhelyezésre, amely az igazságszolgáltatási 
feladatok ellátásának megfelelően kialakítható. 
 

2.3.2. Igazságszolgáltatás beruházásai 
Az igazságszolgáltatás beruházásai keretében a bírósági épületek rekonstrukciójára került 
sor, amelyek több év alatt valósulnak meg, 2013. évben 540,0 millió Ft előirányzat-
átcsoportosítása történt a bíróságok részére.  
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BÍRÓSÁGOK fejezet   Melléklet 

I N T É Z M É N Y E K 
TÖRZSKÖNYVI 

AZONOSÍTÓ 
HONLAPOK CÍMEI 

Kúria 304 001 www.birosag.hu 

Fővárosi Ítélőtábla 597 320 www.birosag.hu 

Debreceni Ítélőtábla 597 924 www.birosag.hu 

Győri Ítélőtábla 597 913 www.birosag.hu 

Pécsi Ítélőtábla 597 331 www.birosag.hu 

Szegedi Ítélőtábla 597 319 www.birosag.hu 

Fővárosi Törvényszék 311 399 www.birosag.hu 

Balassagyarmati Törvényszék 311 410 www.birosag.hu 

Budapest Környéki Törvényszék 311 409 www.birosag.hu 

Debreceni Törvényszék 311 421 www.birosag.hu 

Egri Törvényszék 311 432 www.birosag.hu 

Győri Törvényszék 311 454 www.birosag.hu 

Gyulai Törvényszék 311 465 www.birosag.hu 

Kaposvári Törvényszék 311 476 www.birosag.hu 

Kecskeméti Törvényszék 311 487 www.birosag.hu 

Miskolci Törvényszék 311 498 www.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék 311 508 www.birosag.hu 

Pécsi Törvényszék 311 519 www.birosag.hu 

Szegedi Törvényszék 311 520 www.birosag.hu 

Székesfehérvári Törvényszék 311 542 www.birosag.hu 

Szekszárdi Törvényszék 311 531 www.birosag.hu 

Szolnoki Törvényszék 311 553 www.birosag.hu 

Szombathelyi Törvényszék 311 564 www.birosag.hu 

Tatabányai Törvényszék 311 443 www.birosag.hu 

Veszprémi Törvényszék 311 575 www.birosag.hu 

Zalaegerszegi Törvényszék 311 586 www.birosag.hu 

Országos Bírósági Hivatal 795-966 www.birosag.hu 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 329 189   
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Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK 81 646,8 86 267,2 -- 100 497,0 88 805,08 138,85 496,4594,686 267,2 14 229,8

1. Költségvetési szerv 77 751,6 78 802,3 -- 88 484,5 85 764,88 138,8948,8594,678 802,3 9 682,2

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 48 546,6 51 248,0 -- 52 582,6 52 394,81 516,4-644,5462,751 248,0 1 334,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 650,3 12 706,5 -- 13 110,1 13 049,5404,0-125,3124,912 706,5 403,6

01/03  Dologi kiadások 13 850,9 14 022,5 -- 16 864,2 15 764,92 260,8573,97,014 022,5 2 841,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 29,7 -- -- 1 117,1 1 117,11 114,62,5---- 1 117,1

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 2 179,1 775,3 -- 4 298,3 3 099,92 381,61 141,4--775,3 3 523,0

02/02  Felújítások 410,1 50,0 -- 415,7 242,1364,90,8--50,0 365,7

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 84,9 -- -- 96,5 96,596,5------ 96,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 895,2 7 464,9 -- 12 012,5 3 040,2--4 547,6--7 464,9 4 547,6

3 895,2 7 464,9 -- 12 012,5 3 040,2--4 547,6--7 464,9 4 547,6

BEVÉTELEK 3 559,1 2 258,0 -- 8 871,9 8 831,05 235,71 378,2--2 258,0 6 613,9

1. Költségvetési szerv 3 559,1 2 258,0 -- 7 858,8 7 817,95 235,7365,1--2 258,0 5 600,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 1 013,1 1 013,1--1 013,1---- 1 013,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 642,6 -- -- 7 020,6 5 937,62 903,14 117,5---- 7 020,6

1. Költségvetési szerv 1 747,4 -- -- 2 903,1 2 903,02 903,1------ 2 903,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 895,2 -- -- 4 117,5 3 034,6--4 117,5---- 4 117,5

TÁMOGATÁSOK 79 433,6 84 009,2 -- 84 604,5 84 604,5--0,7594,684 009,2 595,3

1. Költségvetési szerv 75 316,5 76 544,3 -- 77 722,6 77 722,6--583,7594,676 544,3 1 178,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 117,1 7 464,9 -- 6 881,9 6 881,9---583,0--7 464,9 -583,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 341,0 11 232,0 -- 11 342,0 10 644,0------11 232,0 --

1. Költségvetési szerv 10 341,0 11 232,0 -- 11 342,0 10 644,0------11 232,0 --

LÉTSZÁMKERET 11 232,0 -- -- -- 11 123,0-------- --

1. Költségvetési szerv 11 232,0 -- -- -- 11 123,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 988,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 10 568,1
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok ( 03201 Bíróságok )1

KIADÁSOK 77 751,6 76 104,3 -- 85 327,6 82 673,77 780,8860,7581,876 104,3 9 223,3 -- --

1 Működési költségvetés 75 077,5 75 281,5 -- 80 567,4 79 251,34 977,4-273,3581,875 281,5 5 285,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 48 546,6 49 259,5 -- 50 370,5 50 195,81 333,3-674,9452,649 259,5 1 111,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 40 951,0 44 011,0 -- 39 163,2 39 113,8------44 011,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 5 712,4 3 927,0 -- 7 125,8 7 079,8------3 927,0 --

Külső személyi juttatások 1 883,2 1 321,5 -- 4 081,5 4 002,2------1 321,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

12 650,3 12 209,2 -- 12 574,1 12 525,4376,6-133,9122,212 209,2 364,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 12 266,1 12 124,9 -- 12 158,8 12 114,8------12 124,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 338,2 80,3 -- 354,4 349,8------80,3 --

Táppénz hozzájárulás 46,0 4,0 -- 49,8 49,7------4,0 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- -- -- 11,1 11,1-------- --

 / 3 Dologi kiadások 13 850,9 13 812,8 -- 16 505,7 15 413,02 152,9533,07,013 812,8 2 692,9 -- --

Készletbeszerzés 1 033,6 839,4 -- 1 477,1 1 393,9------839,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 795,6 1 902,1 -- 795,6 791,1------1 902,1 --

Szolgáltatás 6 453,0 5 863,2 -- 7 277,6 6 773,1------5 863,2 --

Vásárolt közszolgáltatások 2 511,4 2 362,1 -- 2 955,2 2 762,6------2 362,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 002,2 2 166,9 -- 2 435,0 2 164,8------2 166,9 --

Általános forgalmi adó-befizetés 70,7 30,9 -- 52,4 52,3------30,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 106,8 59,6 -- 154,9 144,3------59,6 --

Adók, díjak, befizetések 792,9 548,0 -- 1 244,0 1 238,4------548,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,1 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1,5 2,2 -- 0,6 0,6------2,2 --

Egyéb dologi kiadások 83,1 38,4 -- 113,3 91,9------38,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,7 -- -- 1 117,1 1 117,11 114,62,5---- 1 117,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 100,7 1 100,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 1 100,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5,0 -- -- 16,4 16,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5,0 -- -- -- 16,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

24,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 674,1 822,8 -- 4 760,2 3 422,42 803,41 134,0--822,8 3 937,4 -- --

 / 1 Beruházások 2 179,1 772,8 -- 4 255,2 3 085,92 349,21 133,2--772,8 3 482,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 2 179,1 -- -- -- ---------- --830
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 / 2 Felújítások 410,1 50,0 -- 408,5 240,0357,70,8--50,0 358,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 84,9 -- -- 96,5 96,596,5------ 96,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 36,0 36,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 36,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 84,7 -- -- 60,5 60,5-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 84,7 -- -- 60,5 60,5-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 3 559,1 2 086,0 -- 7 334,0 7 293,14 923,3324,7--2 086,0 5 248,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 491,0 2 086,0 -- 5 691,7 5 650,43 301,4304,3--2 086,0 3 605,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 414,1 517,0 -- 565,2 524,3------517,0 --

Alaptevékenység bevételei 1 794,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 534,7 482,9 -- 507,7 465,6------482,9 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 85,1 34,1 -- 57,5 58,7------34,1 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 73,1 -- -- 3 299,5 3 302,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 1 485,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 49,3 -- -- -- 1 812,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0,8 -- -- -- 4,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

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

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

23,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,8 -- -- 1,9 1,9-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 1,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 3,8 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 1 569,0 -- 1 825,1 1 821,3------1 569,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 1 068,1 -- -- 1 642,3 1 642,71 621,920,4---- 1 642,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 14,1 -- -- 20,4 20,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 735,7 -- -- 1 561,4 1 561,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 5,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

735,7 -- -- -- 1 556,4-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

233,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

84,7 -- -- 60,5 60,5-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

84,7 -- -- 60,5 60,5-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 747,4 -- -- 2 857,5 2 857,42 857,5------ 2 857,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 777,2 -- -- 2 056,0 2 055,9-------- --831
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2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 970,2 -- -- 801,5 801,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 75 316,5 74 018,3 -- 75 136,1 75 136,1--536,0581,874 018,3 1 117,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 73 901,2 73 198,0 -- 72 973,8 72 973,8------73 198,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1 415,3 820,3 -- 2 162,3 2 162,3------820,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 871,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 612,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 341 10 904 -- ----10 904 -- -- 10 35111 013

LÉTSZÁMKERET 11 232 -- -- ------ -- -- 10 815--

Kúria ( 03201 Bíróságok )2

KIADÁSOK -- 2 698,0 -- 3 156,9 3 091,1358,088,112,82 698,0 458,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 695,5 -- 3 106,6 3 075,0318,479,912,82 695,5 411,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 1 988,5 -- 2 212,1 2 199,0183,130,410,11 988,5 223,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- 1 860,0 -- 1 562,1 1 562,1------1 860,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások -- 127,0 -- 361,2 349,6------127,0 --

Külső személyi juttatások -- 1,5 -- 288,8 287,3------1,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 497,3 -- 536,0 524,127,48,62,7497,3 38,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- 497,3 -- 517,1 505,4------497,3 --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 17,4 17,2-------- --

Táppénz hozzájárulás -- -- -- 1,5 1,5-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- 209,7 -- 358,5 351,9107,940,9--209,7 148,8 -- --

Készletbeszerzés -- 41,4 -- 52,9 52,9------41,4 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 5,4 -- 6,2 6,2------5,4 --

Szolgáltatás -- 68,5 -- 126,2 121,0------68,5 --

Vásárolt közszolgáltatások -- 2,2 -- 3,5 3,5------2,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- 31,6 -- 47,0 45,6------31,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés -- 35,3 -- 41,7 41,7------35,3 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- 9,0 -- 23,4 23,4------9,0 --

Adók, díjak, befizetések -- 15,3 -- 54,3 54,3------15,3 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- -- -- 2,6 2,6-------- --

Egyéb dologi kiadások -- 1,0 -- 0,7 0,7------1,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2,5 -- 50,3 16,139,68,2--2,5 47,8 -- --

 / 1 Beruházások -- 2,5 -- 43,1 14,032,48,2--2,5 40,6 -- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 7,2 2,17,2------ 7,2 -- --

BEVÉTELEK -- 172,0 -- 524,8 524,8312,440,4--172,0 352,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 172,0 -- 523,8 523,8312,439,4--172,0 351,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- 172,0 -- 211,3 211,3------172,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei -- 132,3 -- 160,4 160,4------132,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések -- 39,7 -- 50,9 50,9------39,7 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 312,5 312,5-------- --832
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Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 312,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 1,0 1,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 45,6 45,645,6------ 45,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 34,5 34,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 11,1 11,1-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 2 526,0 -- 2 586,5 2 586,5--47,712,82 526,0 60,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- 2 523,5 -- 2 548,4 2 548,4------2 523,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 2,5 -- 38,1 38,1------2,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- 328 -- ----328 -- -- 293329

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 308--

Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )72

KIADÁSOK 50,8 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 50,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

50,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 50,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pest megyei bíróság épület rekonstrukció ( 03201 Bíróságok )13 1

KIADÁSOK -- 6 000,0 -- 5 425,1 -----574,9--6 000,0 -574,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 6 000,0 -- 5 425,1 -----574,9--6 000,0 -574,9

 / 1 Beruházások -- 6 000,0 -- 4 426,1 -----1 573,9--6 000,0 -1 573,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 999,0 ----999,0---- 999,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 999,0 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 999,0 ----999,0---- 999,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 999,0 6 000,0 -- 4 426,1 4 426,1---1 573,9--6 000,0 -1 573,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 999,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 426,1

Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03201 Bíróságok )13 2

KIADÁSOK 182,7 964,9 -- 1 424,9 ----460,0--964,9 460,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 182,7 964,9 -- 1 424,9 ----460,0--964,9 460,0

 / 1 Beruházások -- 964,9 -- 424,9 -----540,0--964,9 -540,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 182,7 -- -- 1 000,0 ----1 000,0---- 1 000,0833
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Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 000,0 ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

182,7 -- -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 1 000,0 1 000,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 182,7 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 964,9 -- 424,9 424,9---540,0--964,9 -540,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 424,9

Új kerületi bíróság kialakítása ( 03201 Bíróságok )43

KIADÁSOK -- 500,0 -- 1 500,0 1 000,0--1 000,0--500,0 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 500,0 -- 1 500,0 1 000,0--1 000,0--500,0 1 000,0

 / 1 Beruházások -- 500,0 -- 500,0 --------500,0 --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 000,0 1 000,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 000,0 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 500,0

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )53

KIADÁSOK -- -- -- 2 068,1 1 984,4--2 068,1---- 2 068,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 068,1 1 984,4--2 068,1---- 2 068,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 068,1 1 984,4--2 068,1---- 2 068,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2 068,1 1 984,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 068,1 1 984,4--2 068,1---- 2 068,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 068,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 068,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kincstári számlavezetési díj ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )63

KIADÁSOK 0,1 -- -- 13,5 5,8--13,5---- 13,5 -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- 13,5 5,8--13,5---- 13,5

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 13,5 5,8--13,5---- 13,5

BEVÉTELEK -- -- -- 13,1 13,1--13,1---- 13,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 13,1 13,1--13,1---- 13,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 13,1 13,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 0,4 0,2--0,4---- 0,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,5

A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése ( 03201 Bíróságok )83

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0834
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 50,0 50,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 50,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )163

KIADÁSOK 3 661,6 -- -- 1 530,9 ----1 530,9---- 1 530,9 -- --

1 Működési költségvetés 3 661,6 -- -- 1 530,9 ----1 530,9---- 1 530,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 661,6 -- -- 1 530,9 ----1 530,9---- 1 530,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3 661,6 -- -- -- ---------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- -- -- 1 530,9 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 661,6 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 530,9 1 530,9--1 530,9---- 1 530,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 530,9
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Szerkezeti változás a 2013. évben

VI. BÍRÓSÁGOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/05/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264001) Új elem

Indoklás: A KVtv. 27. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján képzett fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalék.

03/06/00/00 Kincstári számlavezetési díj (270467) Új elem

Indoklás: Az előirányzatból a fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező 
számlaforgalom után fizetendő díjak kerülnek elszámolásra.

03/08/00/00 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való 

átköltözésének előkészítése (335839)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat a 1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozatban meghatározott célra 
használható fel.

03/16/00/00 Fejezeti tartalék (284378) Új elem

Indoklás: A fejezeti tartalék felhasználása az előre nem ismert feladatok fedezetének forrása.
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21 101 170,0

5 532 800,0

465 863,0

10 474 737,0

6 048 086,0

5 690 850,0

0,0

12 155 387,0

19 420 520,0

Letéti számla megnevezése: 

   - Végrehajtói letéti számla

        - Bírói és elnöki letétek

        - Felszámolási díj fedezeti letéti számla

        - Felszámolási díjkiegészítési központi letéti számla

        - Egyszerűsített felszámolási letéti számla

        - Felszámolói szervezetek befizetési letéti számla

A végrehajtói letéti számla kezelését a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) 

bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bírósági végrehajtási ügyvitelről és 

pénzkezelésről szóló 1/2002.(I. 17.) IM rendelet szabályozza. Eszerint a végrehajtó által behajtott 

összeget a letéti számlára kell befizetni és e számláról kell a jogosultak részére járó összeget kifizetni.

A bírói és elnöki letétek kezelését a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003.      (VII. 2.) IM rendelet 

szabályozza. Eszerint letétbe helyezésre kerülnek a bizonyítással és tolmácsolással kapcsolatban a 

feleket terhelő kiadások, továbbá a felek által teljesítendő egyéb kifizetések fedezeteinek összege.

A fentieken kívül a megyei (fővárosi) törvényszékek rendelkeznek felszámolási díj fedezeti letéti 

számlával is. Ennek pénzforgalmát a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény szabályozza.  A csőd- és felszámolási eljárás során e letéti számlára kötelezően befizetendő 

összeg képezi fedezetét a felszámolók díjának abban az esetben, amikor a felszámolásra került cég 

vagyona arra nem nyújt fedezetet.

A fenti törvény alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik felszámolási díjkiegészítési központi letéti 

számlával is. A hivatkozott törvény szerint a befolyt összegből azok a felszámolói díjak kerülnek 

kifizetésre, amelyekre a megyei (fővárosi) bíróságokon kezelt letét nem ad fedezetet.

A Fővárosi Törvényszék saját díjfedezeti számlájának vezetésén felül törvényi felhatalmazás alapján 

országos szinten kezeli az egyszerűsített felszámolásokhoz kapcsolódó „Egyszerűsített felszámolások 

letéti számlát”. Ez a letéti számla képezi a pénzügyi fedezetét a 2001. szeptember 1-jét követően 

egyszerűsített felszámolási eljárás keretében megállapított felszámolói munkadíjaknak.

A csődeljárásról, felszámolásról és végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályozza 

Felszámolói szervezetek befizetési számlára vonatkozó előírásokat. 2009. szeptember 1-jétől erre a 

számlára történik a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak értékesítéséhez, valamint a felszámoló szervezetek 

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

4 476 074,0

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

416 451,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Bíróságok

bankszámlaszám: Összevontan

VI. BÍRÓSÁGOK

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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bírságolásához kapcsolódó befizetések. Pénzügyi fedezetét képezi az egyszerűsített felszámolási letét 

keretében megállapított felszámolási munkadíjaknak. A felszámolói szervezetek befizetési letét kezelését 

országos illetékességgel a Fővárosi Törvényszék végzi.
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60,0

50,0

110,0

0,0

110,0

0,0

A bírói letétek kezelését a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet szabályozza. 

Eszerint letétbe helyezésre kerülnek a bizonyítással és tolmácsolással kapcsolatban a feleket terhelő 

kiadások, továbbá a felek által teljesítendő egyéb kifizetések fedezeteinek összege.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

50,0

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Kúria

bankszámlaszám: 10032000-01483288-20000002

VI. BÍRÓSÁGOK

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0951

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 17 1401

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 35 2352

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 2644

"C", "D" fizetési osztály  összesen 3 1042

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 6 3686

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 986 74489

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 356 660139

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 7 689 424907

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 578 2951 527

bírósági titkár, alügyész 2 646 075671

bírósági fogalmazó, fogalmazó 526 040252

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 4 374 2221 051

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 10 742 8834 664

fizikai alkalmazott 1 733 9071 171

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 40 634 25010 471

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 40 675 85310 479

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 11 342

Nyitólétszám (fő) 10 495

Munkajogi nyitólétszám (fő) 11 052

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 388

Tartósan üres álláshelyek száma 128

Átlagos statisztikai állományi létszám 10 509
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok 1

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 17 1401

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 17 1401

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 2641

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 2641

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 74 2216

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 356 660139

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 7 689 424907

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 578 2951 527

bírósági titkár, alügyész 2 588 477656

bírósági fogalmazó, fogalmazó 526 040252

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 4 100 712994

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 10 557 3034 601

fizikai alkalmazott 1 624 2331 103

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 39 095 36510 185

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 39 113 76910 187

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 11 013

Nyitólétszám (fő) 10 204

Munkajogi nyitólétszám (fő) 10 741

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 367

Tartósan üres álláshelyek száma 128

Átlagos statisztikai állományi létszám 10 217

Kúria 2

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0951

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 0951

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 2644

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 8401

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 5 1045

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 912 52383

bírósági titkár, alügyész 57 59815

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 273 51057

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 185 58063

fizikai alkalmazott 109 67468

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 538 885286

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 562 084292

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 329

Nyitólétszám (fő) 291

Munkajogi nyitólétszám (fő) 311

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 21

Átlagos statisztikai állományi létszám 292
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VIII. Ügyészség 
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A költségvetési beszámoló szöveges indokolása 
 

 
1. Az ügyészség feladatait elsősorban az Alaptörvény, továbbá az 

ügyészségre vonatkozó sarkalatos törvények, nevezetesen az ügyészségről szóló 
2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.), valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény (Üjt.) tartalmazza.  

 
Az Ütv. meghatározza az ügyészi szervezet szintjeit, kimondja, hogy az 

ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben más ügyészségi feladatok 
ellátására önálló járási szintű ügyészség vagy önálló főügyészség létesíthető. A 
szervezet kialakítását azonban az Ütv. a legfőbb ügyészre bízza.  

 
Az ügyészség – legutóbb 2012. január 1-jével jelentősen átalakított – 

szervezete megfelelően biztosítja az ügyészi feladatok ellátását. A jogszabályi 
keretek között 2013. október 1-jével megvalósított profiltisztítás által a rendszer 
hatékonysága tovább javult. A szakmai és a funkcionális területek irányításának 
elkülönítése érdekében új vezetési szint alakult ki a Legfőbb Ügyészségen, a 
főtitkári funkció. Ezentúl a Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának, valamint 
a Jogi Képviseleti Önálló Osztálynak, illetőleg a fiatalkorúakkal kapcsolatos 
közérdekvédelmi tevékenységnek a felügyeletét a közjogi legfőbb ügyész helyettes 
látja el. Az utóbbival összefüggésben a korábban büntetőjogi ifjúságvédelmi 
feladatokat is teljesítő legfőbb ügyészségi osztály elnevezése Gyermek- és 
Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályára változott. A büntetés-végrehajtási 
felügyeleti szakterület országos irányítása ugyancsak a közjogi legfőbb ügyész 
helyettes hatáskörébe került. E szakterület a közérdekvédelmi szakterülettel együtt 
alkotja az ügyészség közjogi szakági tevékenységét.  

 
A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az elmúlt évben változatlanul 5 

fellebbviteli főügyészség, 21 (a fővárosi, 19 megyei és a központi nyomozó) 
főügyészség tartozott, míg helyi szinten összesen 137 (járási, nyomozó, kerületi, 
közérdekvédelmi) ügyészség működött.  

 
Az ügyészi szervezethez tartozik – de nem ügyészi szerv – az ügyészség 

tudományos és kutató intézménye is: az Országos Kriminológiai Intézet. 
 
Az ügyészségi fogalmazók képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését 

továbbra is a Magyar Ügyészképző Központ látta el.  
 
2. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok 

alkotják. Az Alaptörvény 29. cikke az ügyészséget a büntetőhatalom központi 
szereplőjeként határozza meg. Az ügyésznek, mint közvádlónak az alapvető 
feladata az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítése.  

 
A tavalyi év különösen nagy kihívást jelentett a büntető szakág ügyészei 

számára. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 2013. 
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július 1-jén lépett hatályba, és jelentősen átalakította az általános és a különös 
rendelkezéseket egyaránt.  
 

A 2013. évben iktatott és elintézésre váró ügyek száma 901.635 volt (2012: 
a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti szakterülettel együtt 980.426), és 
377.829 bűncselekményt regisztráltak. Ez utóbbi az azt megelőző évhez képest 20 
%-os csökkenést jelent A regisztrált elkövetők száma 108.306-ról (2012) 109.876-
ra (2013) nőtt.  
 

a) Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2013. évben 11.341 feljelentés 
érkezett (2008: 7.128, 2009: 8.124, 2010: 9.250, 2011: 8.888, 2012: 10.590). Az 
elrendelt nyomozások száma 4.623, a befejezetteké 7.715 volt. (Az utóbbi szám a 
tárgyidőszakban befejezett – a korábbi évről áthúzódó nyomozásokra, és a 
nyomozás elrendelése után átvett – ügyekre is vonatkozik.)  
 

A Központi Nyomozó Főügyészség központi szervezeti egységéhez az 
elmúlt évben 1.156 ügy érkezett, amely az azt megelőző évi 1.302 üggyel szemben 
11,2 %-os csökkenést mutat.  

 
A Központi Nyomozó Főügyészség 5 regionális osztályára pedig 3.025 ügy 

(2012: 3.048) érkezett. Az érdemi büntetőügyek közül 280 volt a nem katonai 
büntetőeljárásra tartozó, ez az ügyek 12 %-át tette ki. Korrupciós bűncselekmény 
miatt 28 ügyben indult nyomozás.  
 

b) Az ügyész a nyomozás feletti felügyelet keretében törvényben 
meghatározott jogkörei felhasználásával biztosítja, hogy a nyomozó hatóság az 
önálló nyomozását törvényesen, a vádemelés kérdésében történő döntésre alkalmas 
módon teljesítse. 
 

A megelőző évről áthúzódott ügyekkel együtt az ügyész a 2013. évben 
összesen 509.245 nyomozó hatósági határozatot vizsgált meg. Ez összesen 1,2 %-
kal kevesebb, mint 2012-ben. A nyomozó hatósági határozatok túlnyomó többségét 
– 492.334 határozatot (96,7 %) – az ügyész tudomásul vette, 6.697 határozat 
esetében az annak alapjául szolgáló iratokat bekérte, de intézkedésre nem látott 
okot. Az iratok megvizsgálása alapján 4.652 esetben (0,9 %) a határozatot 
megváltoztatta, 5.562 esetben (1,1 %) pedig a határozat megváltoztatása nélkül 
egyéb intézkedést tett. 
 

A nyomozást követő legjelentősebb intézkedés a vádemelés, amelyről 
közvádlóként az ügyész dönt.  

 
A 2013. évben a nyomozó hatóságtól vádemelési javaslattal érkezett és 

vádemelésre váró, befejezett nyomozások együttes száma 115.947 volt (2008: 
113.217, 2009: 118.887, 2010: 127.893, 2011: 122.822, 2012: 112.344). Az előző 
évről átkerült 6.696 elintézetlen üggyel együtt 122.643 (2012: 119.278) ügyet 
kellett a vádemelésre alkalmasság szempontjából megvizsgálni. A 122.643 ügyből 
61.970 ügyben (50,5 %) az ügyész vádat emelt, 15.626 ügyben (12,7 %) a 
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nyomozást megszüntette, 8.341 ügyben (6,8 %) a vádemelést elhalasztotta, 3.961 
ügyben (3,2 %) az ügyet közvetítői eljárásra utalta, 75 ügyben (0,1 %) a nyomozást 
felfüggesztette. 

 
c) Az ügyészi szervezet vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészei az 

állam büntetőjogi igényét érvényesítik a bíróság előtt, és közreműködnek abban, 
hogy a bíróság határozatai valamennyi, jogszabályban írt követelménynek 
megfeleljenek. Az ügyész a tárgyaláson képviseli a vádat, azzal rendelkezik. A 
bíróság döntése előtt az ügy valamennyi kérdésében indítványt, észrevételt tehet, 
és a büntetőeljárási törvényben biztosított jogorvoslati jogokat gyakorolja. 
 

Az elmúlt évben a bíróság 59.296 ügyben (2012: 62.153) 78.684 terheltet 
(2012: 83.053) érintően hozott jogerős bírósági határozatot. Egy vagy több napos 
első fokú tárgyalás tartására 48.742 ügyben (2012: 49.764) 66.463 terheltet (2012: 
68.131) érintően került sor. 
 

A másodfokú eljárásban befejezett ügyekből ügyészi részvétellel tartott 
tárgyalás eredményeként 813 ügyben (2012: 788) született érdemi döntés. Nem 
jelentéktelen azon ügyek aránya sem, ahol a kötelező ügyészi részvételt nem 
igénylő nyilvános ülésen az ügyészek személyesen képviselték álláspontjukat. 
2013-ban 2.057 ügy nyilvános ülésén, a nyilvános ülések 23,2 %-án vett részt az 
ügyész (2012: 2.147 ügy, 23,8 %). A 2013. évben 148 ügyben (2012: 124) 176 
terheltet (2012: 150) érintően harmadfokon emelkedett jogerőre a bíróság érdemi 
döntése. 
 

A rendkívüli perorvoslati eljárások során a Legfőbb Ügyészség ügyészei az 
előző évet meghaladó számban, 339 ügyben (2012: 248), 140 tárgyalási napon 
(2012: 117) képviselték álláspontjukat a Kúria előtt. 
 

Az ügyészek 2013-ban is kiemelt feladatuknak tekintették a büntetőeljárás 
hatékonyságát és gyorsítását szolgáló külön eljárások szorgalmazását. Ezek közül 
kiemelendő, hogy jelentősen, 11.484-re (2012: 8.675) emelkedett azon terheltek 
száma, akiknek az ügyét bíróság elé állítás keretében bírálták el. Ily módon a 
megvádoltak 14,6 %-a (2012: 10,5 %) esetében került sor a gyorsított eljárás 
alkalmazására. Az ügyész bíróság elé állításra irányuló kezdeményezése 94,7 %-
ban vezetett eredményre. 
 

d) A felnőtt és fiatalkorúak bűnelkövetői struktúráját tekintve 
megállapítható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013. évben a regisztrált 
bűnelkövetők 9,9 %-a volt fiatalkorú. A gyermekkorú elkövetők száma (2.196 fő) 
csökkent, az elmúlt éveket jellemző 2.500 fő körüli átlaghoz viszonyítva.  

 
A tárgyidőszakban 12.938 vádemelési javaslattal és 474 megszüntetési 

javaslattal befejezett, a szakterületre tartozó ügy érkezett a nyomozó hatóságoktól. 
Az év eleji és év végi korrigálások eredményeként a fiatalkorúak ügyészei 
összesen 13.585 ügyet intéztek el érdemben, amely a teljes büntető szakág 
adataival összehasonlítva, az ügyérkezés 11 %-át jelenti.  

847



 

 
A múlt évben az ügyészség 4.977 ügyben 9.845 fiatalkorúval szemben 

emelt vádat. A bíróság a 2013. évben 4.357 ügyben 5.830 fiatalkorú ügyét bírálta 
el jogerősen. A jogerős határozattal elbírált ügyekben 5.624 vádlottal szemben 
szabott ki a bíróság büntetést (2.438 fő), mellékbüntetést (265 fő), illetőleg 
intézkedést (4.373 fő).  

 
3. a) Az ügyész az igazságszolgáltatás közreműködőjeként – törvényben 

biztosított perindítási, fellépési jogával – gyakorolja közérdekvédelmi hatáskörét. 
A feladatok ellátásához szükséges jogi eszközöket részben az Ütv. tartalmazza, 
részben pedig külön törvények határozzák meg.  
 

A 2013. évben az ügyészségre érkezett közérdekvédelmi ügyek száma 
210.789 volt. 

 
A magánszemélyektől, külső szervektől érkezett, intézkedés iránti kérelmek 

és felülvizsgálati kérelmek száma 4.491 volt. Az ügyészséghez fordulók továbbra 
is legnagyobb számban a közigazgatással, szabálysértési eljárással, egyesületekkel 
és alapítványokkal, környezet- és természetvédelemmel, építésügyekkel 
kapcsolatosan nyújtottak be kérelmet.  
 

A törvénysértések orvoslása érdekében az ügyészség 3.187 esetben 
felhívással, 3.629 esetben jelzéssel élt, hatósági eljárást 406 esetben, míg 
felelősségre vonást 1.717 alkalommal kezdeményezett. 61.794 elővezetési 
határozat, továbbá 107.234 szabálysértési eljárást megszüntető határozat 
jogszerűségének felülvizsgálatára, valamint 1.400 panasz elbírálására került sor. 
 

A tárgyévben összesen 19.621 magánjogi tárgyú ügy érkezett az ügyészi 
szervekhez. Ezek jelentős részét (8.918) a bíróságtól érkezett ügyek tették ki. Az 
ügyész a 2013. évben 1.398 esetben terjesztett elő keresetet, míg a fellebbezések 
száma 553 volt. Az ügyész 22 esetben kérte a Kúriától a jogerős ítélet, illetve az 
ügy érdemében hozott jogerős végzés felülvizsgálatát.  
 

b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. 
felügyeleti) szakterületnek a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt jelentőségű 
feladatát képezte valamennyi büntetés, büntetőjogi intézkedés, a legsúlyosabb 
jogkorlátozással járó eljárásjogi kényszerintézkedések, továbbá az egyéb, nem 
büntetőjogi jogszabályokban előírt szankciók, jogkorlátozások végrehajtásának 
jogállami szempontú kontrollja. Az elmúlt évben a bv. felügyeleti tevékenység 
hatóköre tovább bővült, s ezáltal nőttek a bv. felügyeleti ügyészek feladatai is.  
 

A bv. felügyeleti ügyészi tevékenység mutatói jól tükrözik a szakterületen 
jelentkező munkaterhet. Az elmúlt évben a bv. felügyeleti ügyészekhez érkezett, 
intézkedést igénylő kezdeményezések száma 12.033, a kezdeményezések alapján 
tett ügyészi intézkedések száma 9.629 volt. A büntetés-végrehajtást érintő, az 
ügyészséghez benyújtott panaszok, kérelmek és bejelentések száma 20 %-kal nőtt 
az azt megelőző évhez képest. 
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A 2013. évben a bv. felügyeleti ügyészek 6.836 vizsgálatot tartottak. Pozitív 
fejleményként értékelhető, hogy az elmúlt évben a 2012. évhez képest 31,6 %-kal 
kevesebb bűncselekménnyel, illetőleg 28,3 %-kal kevesebb rendkívüli eseménnyel 
kapcsolatos vizsgálat vált szükségessé. 
 

4. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásának szabályozásában a 2013. év 
során változást eredményezett az egyes igazságügyi jogviszonyokban 
alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
XX. törvény (Fktv.), amely módosította az Üjt.-t. Az Üjt. módosítása rendezte 
azoknak a volt ügyészeknek a helyzetét is, akiknek a szolgálati viszonya az – 
Fktv.-vel hatályon kívül helyezett – Üjt. 160. §-a alapján, illetve 2013. január 1-
jétől az Fktv. hatálybalépéséig a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltésével szűnt meg. Az Üjt. 2013. áprilisi módosítását követően a 70. életévét 
addig be nem töltött 101 ügyész közül mindössze 19 kérte az ügyészi tisztségbe 
történő visszahelyezését. 
 

Az elmúlt évben az oktatási-képzési tevékenység középpontjában az 
utánpótlás (a fogalmazók és az alügyészek) ügyészi hivatásra való felkészítése, 
valamint az ügyészek szakmai továbbképzése állt. Az ügyészségi alkalmazottak 
döntő többsége részese volt a továbbképzés valamely formájának. 
 

Működésének nyolcadik évébe lépett az ügyészségi fogalmazók és 
alügyészek intézményes képzésének keretet adó Magyar Ügyészképző Központ 
(MÜK). 2011-ben és 2012-ben összesen mintegy 300 új fogalmazó került a 
szervezetbe. 2013-ban további 39 fogalmazói álláshelyet töltöttünk be. A 
kiemelkedően nagy fogalmazói létszámmal is sikeresen folyt a fogalmazók jogi 
szakvizsgára való elméleti felkészítése, négy féléves egységes tematika és képzési 
program alapján, amely jól kiegészíti a területi ügyészségeken az instruktorok által 
irányított gyakorlati ismeretszerzést. 2013-ban a központi képzés keretében négy 
évfolyam számára, 9 csoportban, összesen 18 oktatási hétre szerveztünk 
tanfolyamot.  
 

Az oktatási tevékenység kiemelt területe, egyben az ügyészi szervezet 
szakmai irányításának egyik meghatározó fontosságú és az eredményességet is 
befolyásoló eszköze az ügyészek továbbképzése. 2013-ban 25 központilag 
tervezett tanfolyamot szerveztünk, ezen belül – a teljes ügyészi kar részvételével – 
az új Btk.-val és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 
összefüggő jogalkalmazási kérdésekről tartottunk oktatást. 
 

5. Az ügyészség országos, minden telephelyet érintő táv-adatátviteli 
hálózatot (Praetor Net) működtet. Az ehhez szükséges integrált adat- és központi 
internet szolgáltatásokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztosítja, 
az adatvédelmi és biztonsági szempontból lényeges hálózati eszközök tulajdon- és 
üzemeltetési jogával az ügyészség rendelkezik. 
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Jelenleg több mint 4.000 ügyészségi alkalmazott éri el saját 
munkaállomásán keresztül, jogosultságainak megfelelően az e-hálózatot, amely 
folyamatosan biztosítja az alkalmazások, adatok on-line elérését. Egyes 
informatikai szolgáltatások – megfelelő biztonsági intézkedések mellett – az 
ügyészségen kívül is elérhetők, az ügyészek például a tárgyalóteremben is 
kezelhetik az elektronikus iratokat. 

 
A múlt évben tovább bővítettük a biztonságos aláíró eszköz állományt, 

amely a minősített elektronikus aláírás létrehozásán túl a cég-, valamint az 
ingatlan-nyilvántartás elektronikus rendszeréhez való hozzáférést is biztosítja. Így 
mára az ügyészek több mint fele érheti el közvetlenül ezeket a szolgáltatásokat. 

 
2013-ban a külső kapcsolatok, valamint a társszervekkel való 

együttműködés területeinek szélesítését tekintettük a legfontosabb feladatnak az 
ügyészségi informatikában.  
 

A jogszabályi és szervezeti változásokat követve folyamatosan 
korszerűsítjük a saját fejlesztésű ügyviteli, nyilvántartó és statisztikai 
rendszereinket. 2013-ban valamennyi ügyészségi statisztikai adatgyűjtésben 
teljessé tettük az elektronikus utat, valamint megkezdtük a meglévő ügyészségi 
ügyviteli rendszerek integrációját az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Programban (EKOP) megvalósított „Ügyészségi eljárások elektronizálása” projekt 
eredményeként létrehozott – az ügyészségre érkező, itt készített, illetve innen 
továbbított elektronikus iratok hiteles, jogszabályoknak megfelelő kezelésére 
alkalmas – irat- és dokumentumkezelő rendszerrel (EIR).  
 
 
Az előirányzatok alakulása 

  
Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti 
szinten 36.802,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely 
66,8 millió forinttal, 0,2 %-kal csökkent az előző évi előirányzathoz képest. A 
kiadási előirányzat csökkenését eredményezte Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott 972,1 
millió forint fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék végleges elvonása, valamint a 
támogatási előirányzat 904,8 millió forintos, illetve a saját bevétel 0,5 millió 
forintos emelkedése. 
 
A fejezet támogatási előirányzatát növelte a tárgyidőszakot érintő 
jogszabályváltozások, illetve az új feladatok forrásigénye, nevezetesen 
 

− az Üjt. változásához kapcsolódó szintre hozás 2013. évi hatása 300,8 millió 
forinttal, 

− az ügyészi szervek új elhelyezésének forrásigénye és többletkiadásai 604,0 
millió forinttal. 
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A tárgyév folyamán a különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat-módosítások 
következtében a módosított kiadási előirányzat 41.542,9 millió forintra emelkedett.  
 
 
A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás – a központi 
költségvetés céltartaléka terhére nyújtott 218,2 millió forint többlet-támogatás – a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2013. évi kompenzációjának 
fedezetét biztosította.  
 
 
A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítások: 

−  a 2012. évi keletkezett és átvett előirányzat maradvány igénybevétele: 
4.118,1 millió forint, 

−  támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek megvalósulása az 
EKOP és az ÁROP pályázat keretében: összesen 184,9 millió forint, 

−  fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel (bíróságok, rendőrség) alapján a 
támogatási előirányzat növekedése: 18,9 millió forint, 

−  bevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás: 200 millió forint. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
 
VIII. Ügyészség 
 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 37.600,4 36.802,8 36.802,8 41.542,9 39.677,5 105,5 95,5 
Ebből: személyi juttatás 24.001,1 24.655,6 24.655,6 24.681,5 24.656,0 102,7 99,9 
Bevétel 496,4 88,0 88,0 1.639,7 1.633,4 329,0 99,6 
Támogatás 37.018,2 36.714,8 36.714,8 36.915,9 36.915,9 99,7 100,0 
Előirányzat-maradvány 2.987,3 - - - 1.859,1 62,2 - 
Létszám (fő)  4.152 4.695 4.695  4.771 4.215 101,5 88,3 
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Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
                 millió forintban egy tizedessel              fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36.802,8 88,0 36.714,8 24.655,6 4.695 

Módosítások jogcímenként     - 

- 2012. évi ei. maradvány igénybevétele   2.987,3 2.987,3 - 15,3 - 

- 2013. évi kompenzáció kv. céltart. többlett. 218,2 - 218,2 171,8 - 

- előirányzat átadás működési célra -20,4 - -20,4 -2,0 - 

- előirányzat átvétel működési célra 3.3 - 3,3 - - 

- maradvány átvétel működési célra 1.130,8 1.130,8 - 116,7 - 

- maradvány átvétel felhalmozási célra 36,0 36,0 - - - 

   - működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. 35,0 35,0 - 6,6 - 

- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv. 143,8 143,8 - - - 

- működési többletbevétel 171,1 171,1 - - - 

- felhalmozási többletbevétel 9,6 9,6 - - - 

- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev. 25,4 25,4 - - - 

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - - -282,5 - 

- álláshely átalakítás - - - - 76 

2013. évi módosított előirányzat 41.542,9 4.627,0 36.915,9 24.681,5 4.771 
 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 

 
VIII. Ügyészség  
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

   

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36.802,8 88,0 36.714,8 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézmények    

      = működésre 2.926,2 2.505,8 420,4 

      = meghatározott feladatra 1.834,3 2.033,2 -198,9 
- más fejezet intézményének    
      = működésre -20,4 - -20,4 
2013. évi módosított előirányzat 41.542,9 4.627,0 36.915,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  VIII. Ügyészség 

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghat. feladatra 
Saját intézmény (1db) 38.283,0 36.030,7 2.252,3 
Más fejezet intézménye 5,2 0,1 5,1 
Más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

362,4 362,4 - 

Magánszemély 995,6 914,2 81,4 
Egyéb 2,9 2,9 - 
Összes kifizetés 39.677,5 37.338,7 2.338,8 
 
A felhasznált előirányzatból – az előző évekhez hasonlóan – 78,7 %-ot a személyi 
jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékok tették ki, mindössze  
4,9 % jutott a fejlesztésre, 16,4% pedig az üzemeltetési kiadások fedezetét 
biztosította.  
 
Személyi juttatásra 24.656,0 millió forintot használtunk fel, amely fedezetet 
nyújtott a rendszeres személyi juttatásokra, a nem rendszeres személyi juttatások 
közül az ügyészségi alkalmazottakat alanyi jogon megillető, az Üjt.-ben előírt 
kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe tartozó 
kifizetésekre. 
 
A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatásokra teljesített kiadás 
16.943,1 millió forint volt, amely tartalmazta az Üjt. alapján kifizetendő 
illetmények és kötelező előresorolások összegét. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásaira 7.486,6 millió 
forintot fordítottunk, többek között jutalom, készenléti, ügyeleti és helyettesítési 
díj, túlóra, jubileumi jutalom, napidíj, ruházati költségtérítés, valamint cafetéria-
juttatás jogcímeken. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 226,3 millió forint volt, amely 
különösen a felmentési idejüket töltő ügyészségi alkalmazottak részére a 
munkavégzés alóli mentesítés idejére kifizetett illetmény összegét, illetve a tanúk 
díjazását tartalmazta. 
 
A fejezet a 2012. évben a felső korhatár elérésével jogellenesen felmentett 
ügyészek részére a 2013. évben fizetendő átalány-kártérítés, illetve elmaradt 
illetmény fedezetére kezdeményezte a 2012. évben képzett és 
kötelezettségvállalással nem terhelt 972,1 millió forint fejezeti egyensúlybiztosítási 
tartalék visszahagyását, amelyet a Kormány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. 
határozatban engedélyezett. Átalány-kártérítés jogcímen 914,2 millió forintot, 
elmaradt illetményként 22,7 millió forintot fizettünk ki. 
 

853



 

A tervezés szintjén fejlesztésre rendelkezésre álló forrás az előző évhez képest 
jelentősebb mértékben, 499,1 millió forinttal nőtt, majd év közben döntően az 
előző évi előirányzat-maradvánnyal, valamint a támogatás értékű felhalmozási 
bevételekkel és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a felhalmozási 
költségvetés módosított előirányzata 3.254,3 millió forintra emelkedett. 

 

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar 
Államkincstár által 100,0 %-ban finanszírozásra került. 
 

Bevételek alakulása  
 
A 2013. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 88,0 millió 
forint volt, amely 1.633,4 millió forintra teljesült, így 1.545,4 millió forint bevételi 
többlet keletkezett. 
 

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. XII. 31. 

Teljesítés 
2013. XII. 

31. 
millió forintban egy tizedessel 

- Működési bevétel 
- Felhalmozási bevétel 
- Támogatás értékű működési      
   bevételek 
- Támogatás értékű felhalmozási    
  bevételek 

- - Működési célú pénzeszköz átvétel 
- - Kölcsönök 
- - Maradvány átvétele  

34,0 
5,0 
1,0 

 
- 
 

2,0 
 

46,0 
- 

205,1 
14,6 
32,4 

 
143,8 

 
5,6 

 
71,4 

1.166,8 

198,7 
14,7 
32,4 

 
143,8 

 
5,6 

 
71,4 

1.166,8 
Összesen: 88,0 1.639,7 1.633,4 
 
Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt. 
 
A 164,7 millió forint működési többletbevételből 148,7 millió forint a beérkezett 
fordított ÁFA adózású számlákhoz kapcsolódó bevételként történő elszámolásához 
kapcsolódik, ami előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt, összegével a dologi 
kiadások előirányzata növekedett. 
Szintén előre nem tervezhetők az épületrekonstrukciók miatti továbbszámlázott 
szolgáltatások bevételei, a kártérítési bevételek és a tervezettet meghaladó 
elhasználódott eszközök értékesítésének általános forgalmi adó befizetési 
kötelezettsége. 
 
Felhalmozási bevételnél a 9,7 millió forint többletbevétel a tervezettet meghaladó 
eszköz értékesítéséből keletkezett. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint támogatóval, az 
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Ügyészségi eljárások elektronizálására (a továbbiakban: EKOP) 613,8 millió forint 
főösszegű, vissza nem térítendő támogatási szerződést kötöttünk. A szerződéses 
támogatási keretből 2013. évben 157,6 millió forint támogatásban részesültünk. 
Ebből a finanszírozás módja szerint, utófinanszírozással (az ügyészség a felmerülő 
költségeket megelőlegezi és a közreműködő szervezet az elszámolás benyújtását 
követően, azt megtéríti) 130,6 millió forintot, szállítói finanszírozással (a 
közreműködő szervezet kedvezményezéssel, közvetlenül a szállítónak fizet) 27,0 
millió forintot vettünk át. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint támogatóval, az Ügyészségi eljárások 
elektronizálására (a továbbiakban: ÁROP) 22,0 millió forint főösszegű, vissza nem 
térítendő támogatási szerződést kötöttünk. A szerződéses támogatási keretből 
2013. évben 18,6 millió forint támogatásban részesültünk, amelyet a finanszírozás 
módja szerint, utófinanszírozással (az ügyészség a felmerülő költségeket 
megelőlegezi és a közreműködő szervezet az elszámolás benyújtását követően, azt 
megtéríti) vettünk át. 
 
Működési célú pénzeszköz átvételt a fejezet 2,0 millió forint összegben tervezett, 
amely az ISEC projekt finanszírozásából 5,6 millió forintban valósult meg. 
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 25,4 millió 
forint – többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított 
kölcsönök magasabb összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további 
jelentős összegű növekedése nem, de szinten tartása tervezhető. A 
kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés munkáltatói támogatására 
került visszaforgatásra. 
 
Szintén a fejezet bevételi előirányzatát növelték a 2013. évi maradványátvételek. 
 
Az Ügyészség és a Bíróságok fejezet az Áht. 33. § (8) bekezdése szerint létrejött 
megállapodása alapján 2013. évben a Bíróságok fejezettől 36,0 millió forint 
maradvány átvétele valósult meg a Szolnoki Járási Ügyészségnek a Szolnoki 
Törvényszék épületéből való kiköltözése és új elhelyezése érdekében.  
 
A 2012. évben képzett és kötelezettségvállalással nem terhelt 972,1 millió forint 
fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék maradványát a felső korhatár elérésével 
jogellenesen felmentett ügyészek részére a 2013. évben fizetendő átalány-
kártérítés, illetve elmaradt illetmény fedezetére hagyott jóvá a Kormány az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozattal. 
 
A büntetőeljárás időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos 2013. évi 
többletkiadások fedezetére a XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől 158,7 millió forint 
átvételét hagyta jóvá a Kormány az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozattal. 
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Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 24.655,6 millió forint, mely az alábbi 
jogcímeken változott:      

                 millió forintban 
 kompenzáció költségvetési céltartalékból  + 171,8 
 2012. évi előirányzat maradvány igénybevétel    +   15,3  

Előirányzat-maradvány átvétel 
Uniós Fejlesztések fejezettől    + 116,7 
átcsoportosítás egyéb működési célú     +   21,8 
kiadásokról 
átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra     -304,3 

 többletbevétel igénybevétele (ÁROP)       +     6,6 
 előirányzat-átadás Belügyminisztérium fejezetnek       -2,0   
 
A módosítások eredményeként az előirányzat 24.681,5 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben – a bevételi lemaradásra is tekintettel – 22,7 millió forint előirányzat-
maradvány keletkezett, amelyből 16,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. 
 
A fejezet engedélyezett létszáma az előző évhez képest 76 fővel emelkedett, ezzel 
az engedélyezett létszám 4.771 főre változott. 
 
A büntetőeljárás időszerűségének javítása érdekében 70 fős létszámfejlesztésre 
nyílt lehetőség. 
 
A nem ügyészi állomány túlterheltségére belső tartalékainak felhasználásával – 
ügyészi álláshelyek átalakításával – évközben 6 fős létszámfejlesztést valósítottunk 
meg. 
 
A fejezet költségvetésében jóváhagyott tárgyévi létszámfejlesztések és belső 
tartalékok feltárásával az engedélyezett létszám növekedés az év végére az 
alábbiak szerint alakult: 
 
  ügyész    +   16 fő 
  nem ügyészi állomány  +   60 fő. 
 
 
Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
2013. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 95,5 % volt. A fejezetnél 
1.859,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből az előző évi 
előirányzat-maradvány fel nem használt összege 9,6 millió forint. A tárgyévi 
1.849,5 millió forint összegű előirányzat-maradvány 1.865,4 millió forint kiadási 
megtakarításból és 15,9 millió forint bevételi lemaradásból származott. 
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Az előirányzat-maradvány 55,5 %-a – 1.031,1 millió forint – 
kötelezettségvállalással lekötött, döntő részben a beszámolási időszakban indított 
és a költségvetési éven túlnyúló, egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb 
forrásigénnyel járó beruházási munkák. A beruházás maradványa az összes 
kötelezettségvállalással terhelt maradványon belül 88,8 %-ot képvisel. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 828,0 millió forint 
(44,5 %) volt, ebből 92,0 % fejezeti kezelésű előirányzatokon, 8,0 % az intézményi 
címen keletkezett. A fejezeti kezelési előirányzatokon belül a fejezeti tartalék 
alcímen 732,9 millió forint, a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzaton 
28,5 millió forint, az intézményi címen összesen 66,6 millió forint keletkezett. 
 
A fejezeti tartalék alcímen keletkezett 732,9 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt előirányzat maradvány felhasználását a 2013. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1089/2014. Korm. határozat 
alapján a Kormány az Ávr. 152. § (5) bekezdése alapján engedélyezte.  
 
A 2012. évben keletkezett maradvány összegét 2.987,3 millió forintban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/1650/9/2013. számú leiratával tudomásul 
vette és jóváhagyta. A jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a fejezet 
kiadási és bevételi előirányzatát felemelte. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
összesen 1.360,7 millió forint előirányzat maradványból 972,1 millió forint a 
1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározattal visszahagyásra, 340,0 millió forint a 
1700/2013. (X. 4.) Kormányhatározat alapján a XI. Miniszterelnökség és 48,6 
millió forint a 1873/2013. (XI. 25.) Kormányhatározat alapján a XXXIII. Magyar 
Tudományos Akadémia fejezet részére átutalásra került. 
 
A 2012. évi előirányzat-maradvány összegéből 1.617,1 millió forint felhasználása 
– a kötelezettség vállalásoknak megfelelően – 2013. évben megtörtént. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 
17.591,4 millió forint volt, amely 745,5 millió forinttal haladta meg az előző évi 
időszak záró értékét. 
 
A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben az ingatlanok nettó értéke nőtt a 
Központi Nyomozó Főügyészség új épülete aktiválásának és használatba vételének 
köszönhetően 1.055,2 millió forinttal. Az EKOP pályázat keretében megvalósult 
elektronikus iratkezelő rendszer üzembe helyezése és az év közbeni gépkocsi 
korszerűsítések következtében 65,8 millió forinttal emelkedett az immateriális 
javak, illetve 8 millió forinttal a járművek mérleg szerinti értéke. 
 
A gépek, berendezések és felszerelések eszközcsoportban az eszközbeszerzések 
értéke elmaradt az elszámolt értékcsökkenés és egyéb állománycsökkenés 
értékétől, így az eszközcsoport mérleg szerinti értéke jelentősen, 89,3 millió 
forinttal csökkent. 
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A befejezetlen beruházások állománya 293,5 millió forinttal, a befektetett pénzügyi 
eszközök állománya (lakáskölcsön) 0,7 millió forinttal csökkent. 
 
A 2013. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 1.374 millió forint 
támogatással finanszírozott eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év 
közbeni előirányzat változások – döntően az előző évi maradvány – hatására 
2.851,8 millió forintra módosult. 
 
Az intézményi beruházásra fordítható eredeti előirányzat 1.334 millió forint volt, 
mely az év közbeni előirányzat módosítások hatására 2.588 millió forintra 
emelkedett. A módosítás forrása elsősorban az előző évi előirányzat maradvány 
igénybe vétele, továbbá a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás volt. 
 
Felújításra mindössze 30 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett a fejezet, 
amely az évközi módosításokkal 253,7 millió forintra emelkedett. Egyéb 
intézményi felhalmozási kiadásra 10,0 millió forint támogatással finanszírozott 
előirányzat állt rendelkezésre. 
 
A felhalmozási kiadásokon rendelkezésre álló forrásokat 100 %-ban lekötöttük. 
Ezen előirányzatoknál 915,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, 
amelyből 915,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradvány. 

 
Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, 
az ingatlan vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2013. évben 
vagyonértékesítésből összesen mintegy 14,7 millió forint bevétel keletkezett, 
amely elsősorban selejtezett járművek és számítástechnikai eszközök 
értékesítéséből származott. 
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, 
(köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek 
Országos Egyesülete részére 1,7 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
  
A Lakásépítési Alap számlára 2013. évben 10,0 millió forintot adott át a fejezet. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutásának feltételeit 2013. évben 72,2 millió 
forint kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósításával támogatta a szervezet. 
Összesen 52 fő részesült átlagosan 1,4 millió forint támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben 
megnyitott intézményi letéti számlán (1051-es szektorban) vezette.  
 
A letéti számla nyitó állománya 236,2 millió forint volt, amely a tárgyidőszak 
végére 574,7 millió forintra növekedett. A letéti számla bevételi forgalma 381,4 
millió forint volt, a kiadási forgalom pedig 42,9 millió forint. 
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Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű 
járandóságai, a bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő 
egyéb járandóságok, valamint az IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként 
lefoglalt pénzletétek kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek 
kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik. 
 
A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó 
büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés 
nélküli befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz 
az illetékes törvényszék letéti számlájára kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés 
nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján, a jogosult 
részére kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi 
változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a 
bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.  
 
A letétek forgalmával kapcsolatosan felmerülő bank és postaköltségek elszámolása 
a Legfőbb Ügyészség 10032000-01481011. számú előirányzat-felhasználási 
keretszámláján történik. 
 
A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett 
Lakásépítési Alap számláján bonyolít. 
 
Intézményi gazdálkodás 
 

1. cím: Ügyészségek 
 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2013. évben is egy önállóan működő és 
gazdálkodó, fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:  300146000 
Honlapjának címe:    www.mklu.hu 
 
 
A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás 
keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű 
alárendelt egységeiként működött: 
 
 a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, 
 a fellebbviteli főügyészségek, 
 a főügyészségek, 
 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI). 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 

 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban  

Kiadás 35.976,3 36.730,8 36.730,8 39.781,0 38.677,0 107,5 97,2 
Ebből: személyi juttatás 24.001,1 24.655,6 24.655,6 24.681,5 24.656,0 102,7  99,9 
Bevétel 496,4 88,0 88,0 1.639,7 1.633,4 329,0 99,6 
Támogatás 36.016,1 36.642,8 36.642,8 36.153,0 36.153,0 100,4 100,0 
Előirányzat-maradvány 1.988,3 - - - 1.097,7 55,2 - 
Létszám (fő)  4.152 4.695 4.695 4.771 4.215 101,5  88,3 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
       millió forintban, egy tizedessel                    fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36.730,8 88,0 36.642,8 24.655,6 4.695 
Módosítások jogcímenként     - 
- 2012. évi ei. maradvány igénybevétele   1.988,3 1.988,3 - 15,3 - 
- 2013. évi kompenzáció kv. céltart. többlett. 218,2 - 218,2 171,8 - 
- előirányzat átadás működési célra -20,4 - -20,4 -2,0 - 
- előirányzat átvétel működési célra 3,3 - 3,3 - - 
- maradvány átvétel működési célra 1.130,8 1.130,8 - 116,7 - 
- maradvány átvétel felhalmozási célra 36,0 36,0 - - - 

   - működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. 35,0 35,0 - 6,6 - 
- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv. 143,8 143,8 - - - 
- működési többletbevétel 171,1 171,1 - - - 
- felhalmozási többletbevétel 9,6 9,6 - - - 
- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev. 25,4 25,4 - - - 
- átcsoportosítás 3. címről 42,0 - 42,0 21,9 - 

   - átcsoportosítás 3. címre -732,9 - -732,9 - - 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - - -304,4 - 
- álláshely átalakítás - - - - 76 
2013. évi módosított előirányzat 39.781,0 3.628,0 36.153,0 24.681,5 4.771 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek  
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  1. cím Ügyészségek  

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghat. feladatra 
Saját intézmény (1db) 37.310,9 35.058,6 2.252,3 
Más fejezet intézménye 5,2 0,1 5,1 
Más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

362,4 362,4 - 

Magánszemély 995,6 914,2 81,4 
Egyéb 2,9 2,9 - 
Összes kifizetés 38.677,0 36.338,2 2.338,8 

 
Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2013. évre biztosított törvényi előirányzat 36.730,8 millió 
forint volt, amely 892,3 millió forinttal – 2,5 %-kal – több a 2012. évre biztosított 
törvényi előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen a módosított 
előirányzat 39.781,0 millió forintra nőtt. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 1.639,7 millió forint bevétel egészítette ki. 
 
A kiadási előirányzat teljesítése 97,2 %-os volt. A tárgyévben 1.097,7 millió forint 
összegű előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos 
működését. A kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült 
biztosítani egyrészt a takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások 
újragondolásával. 
 
 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36.730,8 88,0 36.642,8 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézmények    
      = működésre 1.236,3 1.506,8 -270,5 
      = meghatározott feladatra 1.834,3 2.033,2 -198,9 
- más fejezet intézményének    
      = működésre -20,4 - -20,4 
2013. évi módosított előirányzat 39.781,0 3.628,0 36.153,0 
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Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 24.655,6 millió forint volt, amely az 
évközi módosításokkal 24.681,5 millió forintra nőtt. Az év közben végrehajtott 
előirányzat módosítást a Kormány hatáskörében végrehajtott a költségvetés 
céltartalékából biztosított többlettámogatással járó előirányzat változás, a 
maradvány-átvétel, valamint a központilag kezelt kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jelentette. 
 
A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló forrás csaknem teljes összege 
felhasználásra került, amelynek pénzügyi teljesítése is a beszámolási időszakban 
valósult meg. 
 
Az év folyamán a nem rendszeres juttatások közül elsősorban a jogszabályban 
meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi jutalom, munkábajárási 
közlekedési költségtérítés, cafetéria juttatások – kifizetésére került sor.  
 
Jutalomra a bérmegtakarításból képződött forrásból 1.596,6 millió forint került 
kifizetésre. 
 
Az állományba nem tartozók díjazására 226,3 millió forint került felhasználásra. 
Ebből 23,1 % a szakmai munkához kapcsolódó szakértésre, tolmácsolásra, tanúk 
díjazására stb., a további mintegy 76,9 % a felmentési időre járó díjazásra, a 
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó három havi átlagilletmény kifizetéséhez, 
illetve az ügyészségi szolgálati viszonyban már nem álló nyugdíjasok juttatásaira 
került kifizetésre. 
 
2013. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem 
került sor.  
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 4.179,7 
millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 
4.243,9 millió forintra módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi 
maradvány igénybevétele, a fordított áfa kiadásként történő elszámolása, a 
működésre átvett pénzeszköz és előirányzat, valamint a működési többletbevétel, 
csökkentette a címen belül – az intézményi beruházásokra és a felújításra – 
végrehajtott, illetve a tartalékképzési kötelezettség miatti előirányzat 
átcsoportosítás. 
 
A dologi kiadások előirányzatán 97,8 % volt a teljesítés, mindössze 95,4 millió 
forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettség 
vállalással terhelt. 
 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb 
összeget, amely elsősorban az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy 
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felújított épületek magasabb komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költségek 
hatása. 
 
Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül 
kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az 
ügyészség országos számítógépes hálózatának üzemeltetése, stb.), valamint 
számottevő – 255,7 millió forint – a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan 
a postai szolgáltatások költsége. 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra 1.374,0 millió forint eredeti előirányzat állt 
rendelkezésre, amelyet az év közbeni előirányzat változások 2.851,8 millió forintra 
módosítottak az alábbiak szerint: 
        Eredeti ei. Módosított ei. 
                millió forintban 
 
- intézményi beruházási kiadás    1.334,0  2.588,0 
- felújítás            30,0     253,7 
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás        10,0       10,0 
Összesen:       1.374,0  2.851,8 
 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat 
maradvány és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mellett a 
felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel került megemelésre annak érdekében, 
hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek megfelelő elhelyezését 
és munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve épület 
rekonstrukciók – folytathatók legyenek. Az intézményi beruházások kiadások 
előirányzatát csökkentette a tartalékképzési kötelezettség miatti előirányzat 
átcsoportosítás. 
 
A fejezet 3,3 millió forint beruházási előirányzatot és 36,0 millió forint maradványt 
vett át a VI. Bíróságok fejezettől a Szolnoki Járási Ügyészség a Szolnoki 
Törvényszék épületéből való kiköltözése fejében és az új elhelyezés érdekében. 
 
A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 253,7 millió 
forintra megemelt – előirányzatból a Baranya Megyei Főügyészség teljes körű és a 
Kaposvári Nyomozó Ügyészség tetőszerkezetének felújítása valósult meg. 
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra tervezett 10,0 millió forint előirányzatból 
a fejezet a munkáltatói lakáskölcsön folyósítását biztosító Lakásalap számla 
forrásának megemelését támogatta.  
 
A felhalmozásra kiadásokon keletkezett előirányzat-maradványból 2014. évben 
előreláthatólag 915,4 millió forint kerül igénybevételre. 
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A tárgyévben a fejezetnél a következő jelentősebb beruházások, felújítások 
finanszírozása valósult meg, melynek tárgyévi pénzforgalmi teljesítése a 
következők szerint alakult: 
 
 

 
          Teljesített kiadás 
          (millió forintban) 

Számítástechnikai beszerzések 337,6 
Budapest, Könyves K. krt. 38. sz. épület kivitelezése 712,0 
Baranya Megyei Főügyészség épületének felújítása 243,0 
Szolnok, Dr. Balogh K. u. 8. sz. ingatlan vásárlása 39,3 
Szolnok, Somogyi B. u. 1-2. sz. ingatlan vásárlása 5,9 
Jászberény, Lehel vezér tér 30. sz. ingatlan vásárlása 34,3 
Zalaegerszeg, Jókai u. 2. sz. ingatlan átalakítása 20,1 
Kecskemét, Rákóczi u. 7. sz. ingatlan klimatizálása 24,8 
Forrás KGR ügyviteli program vásárlása 68,7 
20 személygépkocsi beszerzésére került sor 93,5 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – 
minimális mértékű. A 2013. évben a bevételek aránya 0,2 % volt az összes 
tervezett kiadáson belül. 
Összesen 88,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 1.633,4 millió forintra 
teljesült.  
 
Részletesen a fejezetnél mutattuk be a bevételek alakulását. 
 
Követelések 
 
A követelések záró állománya 334,6 millió forint volt, amely 59,7 millió forinttal 
több a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 95,6 %-ot a munkáltatói 
lakáskölcsön adósok, mindössze 1,0 %-ot a vevők és egyéb adósok és 3,4 %-ot az 
egyéb követelések alkotják. 

 
millió forintban  
 

       Nyitó érték  Záró érték  
Lakáskölcsön adósok        371,4    370,7 
Vevők              1,9        1,9 
Egyéb adósok            0,8                 0,9 
Egyéb rövidlejáratú köv.         12,6                 6,8 
Összesen:         386,7     380,3 
 
A követelés állományon belül jelentősebb csökkenés az egyéb rövid lejáratú 
követeléseknél mutatkozik. 
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Az intézménynél általában az adósokkal kapcsolatos kisösszegű követelések 
behajtásánál merülnek fel problémák. Ezen követelések döntően a rendőri 
elővezetéssel kapcsolatosak. Amennyiben a kisösszegű követeléseknél megvalósult 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 5. §-ának (3) c) pontjában 
foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek összege a 
beszámolási időszakban 0,4 millió forint volt. 
 
Az év végi értékelés alapján 3,1 millió forint összegű értékvesztés került 
elszámolásra. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2012. évben az intézménynél 1.988,3 millió forint maradvány keletkezett, 
amelyből 1.626,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával, a beszámolási időszakban 
igénybevételre került. 
 
A 2012. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 
        millió forintban 
Személyi juttatások             15,3 
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat           4,2 
terhelő járulékok  
Dologi kiadás           114,8 
Felújítás            243,7 
Intézményi beruházás       1.248,6 
Intézmény összesen:                 1.626,6 
 
2013. évben az intézménynél 1.097,7 millió forint előirányzat-maradvány 
képződött, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 9,6 millió forint. 
A tárgyévi 1.088,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány 1.104,0 millió 
forint kiadási megtakarításból és 15,9 millió forint bevételi lemaradásból 
származott. 

A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 

Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 
millió forint 

Személyi juttatás 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadás 
Működési célú pénzeszközátadás 
Intézményi beruházás 
Felújítás 

 22,7 
   6,1 
95,4 
 58,0 
915,3 
   0,2 

Intézmény összesen:                      1.097,7 
 
 
Az előirányzat-maradvány összege 93,9 %-ban kötelezettségvállalással terhelt. 
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A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 2014. évben 
várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül. 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az Ügyészség fejezet 2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok között 
számolta el az Európai Unió szakmai szervezeteként működő EUROJUST 
munkájában résztvevő, hazánkat nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós 
külszolgálatával kapcsolatos kiadásokat, a bíróságok által az ügyészséget 
elmarasztaló ítéletekben megállapított, az ügyészségi jogkörben okozott kártérítési 
kiadásokat és a különböző kormányzati intézkedésekkel megállapított tartalékokkal 
kapcsolatos elszámolásokat. 
 
2013. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
         millió forintban, egy tizedessel                  fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 72,0 - 72,0 - - 
Módosítások jogcímenként     - 
- 2012. évi ei. maradvány igénybevétele   999,0 999,0 - - - 
- átcsoportosítás 1. címre -42,0 - -42,0 - - 
- átcsoportosítás 1. címről 732,9 - 732,9 - - 
2013. évi módosított előirányzat 1.761,9 999,0 762,9 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosí-
tott elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1.624,1 72,0 72,0 1.761,9 1.000,5 61,6 56,8 
Ebből: személyi juttatás - - - - - - - 
Bevétel - - - - - - - 
Támogatás 1.002,1 72,0 72,0 762,9 762,9 76,1 100,0 
Előirányzat-maradvány 999,0 - - - 761,4 76,2 - 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 72,0 - 72,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre 1.689,9 999,0 690,9 
2013. évi módosított előirányzat 1.761,9 999,0 762,9 
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  Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
   

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghat.feladatra 
Saját intézmény (1db) 972,1 972,1 - 
Más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

26,9 26,9  

Magánszemély 1,5 1,5 - 
Összes kifizetés 1.000,5 1.000,5 - 

 
3. 3. EU tagságból eredő feladatok 
 
2013. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,2 42,0 42,0 - - - - 
Támogatás - 42,0 42,0 - - - - 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
       millió forintban, egy tizedessel                  fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 42,0 - 42,0 - - 
Módosítások jogcímenként     - 
- átcsoportosítás 1. címre -42,0 - -42,0 - - 
2013. évi módosított előirányzat - - - - - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
Az EU tagságból eredő feladatok alcímen biztosított előirányzat az Európai Unió 
szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat 
nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos élet- és 
lakhatási feltételeit finanszírozza. Erre a célra a 42,0 millió forint eredeti 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 42,0 - 42,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre -42,0 - -42,0 
2013. évi módosított előirányzat - - - 
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támogatási előirányzat állt a fejezetnél rendelkezésre, amelynek teljes összege az 
intézményi címre került átadásra és felhasználásra. 
 
3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2013. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
       millió forintban, egy tizedessel                   fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0 - 30,0 - - 
Módosítások jogcímenként     - 
- 2012. évi ei. maradvány igénybevétele   26,9 26,9 - - - 
2013. évi módosított előirányzat 56,9 26,9 30,0 - - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghat.feladatra 
Más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

26,9 26,9 - 

Magánszemély 1,5 1,5 - 
Összes kifizetés 28,4 28,4 - 

 

 Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 23,9 30,0 30,0 56,9 28,4 118,8 49,9 
Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Előirányzat-maradvány 26,9 - - - 28,5 105,9 - 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0 - 30,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre 26,9 26,9 - 
2013. évi módosított előirányzat 56,9 26,9 30,0 
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A fejezet 2013. évre tervezett célelőirányzata a Kvtv. 5. §-ának megfelelően és 5. 
sz. mellékletének 2.) pontja alapján a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok 
által az ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések 
rendezhetők. 
 
2013. évben 4 magánszemély részére összesen 1,5 millió forint kártérítés és 
perköltség került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában 
vele szemben keletkezett kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt 
pernyerést eredményező sikeres jogi képviselettel lépett fel, másrészt több olyan 
intézkedést tett, amely kártérítési igényre okot adó szakmai tévedések, vagy hibák 
előfordulásának csökkentését célozza. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi 26,9 millió forint összegű 
maradvány az 1700/2013. (X. 4.) Kormányhatározat alapján a XI. 
Miniszterelnökség fejezet részére átutalásra került. 
 
 
3.5. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 
2013. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
       millió forintban, egy tizedessel                   fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat - - - - - 
Módosítások jogcímenként     - 
- 2012. évi ei. maradvány igénybevétele   972,1 972,1 - - - 
2013. évi módosított előirányzat 972,1 972,1 - - - 

 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - - - 972,1 972,1 - 100,0 
Támogatás 972,1 - - - - - - 
Előirányzat-maradvány 972,1 - - - - - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghat.feladatra 
Saját intézmény (1 db) 972,1 972,1 - 
Összes kifizetés 972,1 972,1 - 

 
 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény alapján a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 2012. évben fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalékot kellett létrehozni 972,1 millió forint összeggel, 
amelynek felhasználása 2012. évben nem volt engedélyezett. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 972,1 millió forint fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalék maradványát a felső korhatár elérésével jogellenesen 
felmentett ügyészek részére a 2013. évben fizetendő átalány-kártérítés, illetve 
elmaradt illetmény fedezetére hagyott jóvá a Kormány az 1356/2013. (VI. 24.) 
Kormányhatározattal. 
 
3.6. Fejezeti tartalék 
 
2013. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

 
 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre 972,1 972,1 - 
2013. évi módosított előirányzat 972,1 972,1 - 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1.600,0 - - 732,9 - - - 
Támogatás - - - 732,9 732,9 - 100,0 
Előirányzat-maradvány - - - - 732,9 - - 
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Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

KIADÁSOK 37 600,4 36 802,8 -- 41 542,9 39 677,53 405,31 116,6218,236 802,8 4 740,1

1. Költségvetési szerv 35 976,3 36 730,8 -- 39 781,0 38 677,03 405,3-573,3218,236 730,8 3 050,2

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 24 001,1 24 655,6 -- 24 681,5 24 656,0-165,819,9171,824 655,6 25,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 381,5 6 470,5 -- 6 591,1 6 581,469,84,446,46 470,5 120,6

01/03  Dologi kiadások 3 981,3 4 179,7 -- 4 243,9 4 148,548,815,4--4 179,7 64,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 64,6 5,0 -- 1 010,2 952,31 005,2----5,0 1 005,2

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 1 477,5 1 334,0 -- 2 588,0 1 672,71 821,0-567,0--1 334,0 1 254,0

02/02  Felújítások 60,3 30,0 -- 253,7 253,5223,7----30,0 223,7

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 10,0 56,0 -- 412,6 412,6402,6-46,0--56,0 356,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 624,1 72,0 -- 1 761,9 1 000,5--1 689,9--72,0 1 689,9

1 624,1 72,0 -- 1 761,9 1 000,5--1 689,9--72,0 1 689,9

BEVÉTELEK 496,4 88,0 -- 1 639,7 1 633,41 417,0134,7--88,0 1 551,7

1. Költségvetési szerv 496,4 88,0 -- 1 639,7 1 633,41 417,0134,7--88,0 1 551,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 727,4 -- -- 2 987,3 2 977,71 988,3999,0---- 2 987,3

1. Költségvetési szerv 1 106,4 -- -- 1 988,3 1 978,71 988,3------ 1 988,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 621,0 -- -- 999,0 999,0--999,0---- 999,0

TÁMOGATÁSOK 37 018,2 36 714,8 -- 36 915,9 36 915,9---17,1218,236 714,8 201,1

1. Költségvetési szerv 36 016,1 36 642,8 -- 36 153,0 36 153,0---708,0218,236 642,8 -489,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 002,1 72,0 -- 762,9 762,9--690,9--72,0 690,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 152,0 4 695,0 -- 4 771,0 4 215,0------4 695,0 --

1. Költségvetési szerv 4 152,0 4 695,0 -- 4 771,0 4 215,0------4 695,0 --

LÉTSZÁMKERET 4 682,0 -- -- -- 4 226,0-------- --

1. Költségvetési szerv 4 682,0 -- -- -- 4 226,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 641,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 849,5
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )1

KIADÁSOK 35 976,3 36 730,8 -- 39 781,0 38 677,03 405,3-573,3218,236 730,8 3 050,2 -- --

1 Működési költségvetés 34 428,5 35 310,8 -- 36 526,7 36 338,2958,039,7218,235 310,8 1 215,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 24 001,1 24 655,6 -- 24 681,5 24 656,0-165,819,9171,824 655,6 25,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 16 354,7 22 577,4 -- 16 943,1 16 943,1-5 654,219,9--22 577,4 -5 634,3

Nem rendszeres személyi juttatások 6 933,3 2 018,2 -- 7 512,1 7 486,65 322,1--171,82 018,2 5 493,9

Külső személyi juttatások 713,1 60,0 -- 226,3 226,3166,3----60,0 166,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

6 381,5 6 470,5 -- 6 591,1 6 581,469,84,446,46 470,5 120,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 6 215,4 6 330,5 -- 6 440,9 6 431,259,64,446,46 330,5 110,4

Egészségügyi hozzájárulás 149,1 120,0 -- 131,5 131,511,5----120,0 11,5

Táppénz hozzájárulás 17,0 20,0 -- 18,7 18,7-1,3----20,0 -1,3

 / 3 Dologi kiadások 3 981,3 4 179,7 -- 4 243,9 4 148,548,815,4--4 179,7 64,2 -- --

Készletbeszerzés 660,2 646,7 -- 685,9 685,939,2----646,7 39,2

Kommunikációs szolgáltatások 389,8 381,3 -- 434,2 370,752,9----381,3 52,9

Szolgáltatás 1 685,1 1 946,0 -- 1 785,7 1 755,7-15,9-144,4--1 946,0 -160,3

Vásárolt közszolgáltatások 76,1 83,4 -- 86,7 85,93,3----83,4 3,3

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 618,5 634,7 -- 639,3 639,34,6----634,7 4,6

Általános forgalmi adó-befizetés 109,4 7,5 -- 158,3 158,3-9,0159,8--7,5 150,8

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 56,5 44,2 -- 50,9 49,86,7----44,2 6,7

Költségvetési befizetések 1,3 -- -- 0,5 0,50,5------ 0,5

Adók, díjak, befizetések 361,2 396,2 -- 359,4 359,4-36,8----396,2 -36,8

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 0,3 -- 0,5 0,50,2----0,3 0,2

Egyéb dologi kiadások 22,7 39,4 -- 42,5 42,53,1----39,4 3,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 64,6 5,0 -- 1 010,2 952,31 005,2----5,0 1 005,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,2 -- -- 36,4 36,436,4------ 36,4

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 0,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 36,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 64,2 5,0 -- 973,8 915,9968,8----5,0 968,8

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 914,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3,6 5,0 -- -- 1,7------5,0 --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 60,6 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 547,8 1 420,0 -- 3 254,3 2 338,82 447,3-613,0--1 420,0 1 834,3 -- --

 / 1 Beruházások 1 477,5 1 334,0 -- 2 588,0 1 672,71 821,0-567,0--1 334,0 1 254,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 477,5 -- -- 2 588,0 1 672,71 821,0-567,0---- 1 254,0876



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Felújítások 60,3 30,0 -- 253,7 253,5223,7----30,0 223,7 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0 56,0 -- 412,6 412,6402,6-46,0--56,0 356,6 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 331,2 331,2331,2------ 331,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 5,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 326,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 10,0 46,0 -- 81,4 81,471,4-46,0--46,0 25,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 10,0 -- -- 10,0 10,0-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- 46,0 -- 71,4 71,471,4-46,0--46,0 25,4

Lakástámogatás -- 10,0 -- -- --------10,0 --

BEVÉTELEK 496,4 88,0 -- 1 639,7 1 633,41 417,0134,7--88,0 1 551,7 -- --

1 Működési költségvetés 228,5 37,0 -- 1 373,9 1 367,61 165,8171,1--37,0 1 336,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 149,6 34,0 -- 205,1 198,8--171,1--34,0 171,1

Intézmények egyéb sajátos bevételei 39,8 30,0 -- 46,2 40,3-0,216,4--30,0 16,2

ÁFA bevételek, visszatérülések 109,5 4,0 -- 158,7 158,3--154,7--4,0 154,7

Kamatbevételek 0,3 -- -- 0,2 0,20,2------ 0,2

Kamatbevételek 0,3 -- -- 0,2 0,20,2------ 0,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 64,7 1,0 -- 1 163,2 1 163,21 162,2----1,0 1 162,2

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- 1 130,8 1 130,81 129,8------ 1 129,8

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 64,3 1,0 -- 32,4 32,432,4----1,0 32,4

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

0,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14,2 2,0 -- 5,6 5,63,6----2,0 3,6

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 14,2 2,0 -- 5,6 5,63,6----2,0 3,6

2 Felhalmozási költségvetés 267,9 51,0 -- 265,8 265,8251,2-36,4--51,0 214,8 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 11,9 51,0 -- 14,6 14,6---36,4--51,0 -36,4

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 195,4 -- -- 179,8 179,8179,8------ 179,8

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 179,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

195,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

60,6 -- -- 71,4 71,471,4------ 71,4

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

60,6 -- -- 71,4 71,471,4------ 71,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 106,4 -- -- 1 988,3 1 978,71 988,3------ 1 988,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 46,4 -- -- 169,9 160,4169,9------ 169,9

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 1 060,0 -- -- 1 818,4 1 818,31 818,4------ 1 818,4

TÁMOGATÁSOK 36 016,1 36 642,8 -- 36 153,0 36 153,0---708,0218,236 642,8 -489,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 34 229,1 35 273,8 -- 34 983,0 34 886,8---509,0218,235 273,8 -290,8

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1 787,0 1 369,0 -- 1 170,0 1 266,2---199,0--1 369,0 -199,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 642,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 088,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 152 4 695 -- ----4 695 -- -- 4 2154 771

LÉTSZÁMKERET 4 682 -- -- ------ -- -- 4 226--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

EU-tagságból eredő feladatok ( 03202 Ügyészségek )33

KIADÁSOK 0,2 42,0 -- -- -----42,0--42,0 -42,0 -- --

1 Működési költségvetés 0,2 42,0 -- -- -----42,0--42,0 -42,0

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 42,0 -- -- -----42,0--42,0 -42,0

Támogatásértékű működési kiadások -- 42,0 -- -- -----42,0--42,0 -42,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 42,0 -- -- -----42,0--42,0 -42,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata ( 03202 Ügyészségek )43

KIADÁSOK 23,9 30,0 -- 56,9 28,4--26,9--30,0 26,9 -- --

1 Működési költségvetés 23,9 30,0 -- 56,9 28,4--26,9--30,0 26,9

 / 3 Dologi kiadások 20,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,2 30,0 -- 56,9 28,4--26,9--30,0 26,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 26,9 26,9--26,9---- 26,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 30,0 1,5--30,0---- 30,0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3,2 30,0 -- -- -----30,0--30,0 -30,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20,8 -- -- 26,9 26,9--26,9---- 26,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 30,0 30,0 -- 30,0 30,0------30,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 28,5

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )53

KIADÁSOK -- -- -- 972,1 972,1--972,1---- 972,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 972,1 972,1--972,1---- 972,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 972,1 972,1--972,1---- 972,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 972,1 972,1--972,1---- 972,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 972,1 972,1--972,1---- 972,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 972,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 972,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )63

KIADÁSOK 1 600,0 -- -- 732,9 ----732,9---- 732,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 600,0 -- -- 732,9 ----732,9---- 732,9878



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 600,0 -- -- 732,9 ----732,9---- 732,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 732,9 ----732,9---- 732,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1 600,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 600,0 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 732,9 732,9--732,9---- 732,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 732,9
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Szerkezeti változás a 2013. évben

VIII. ÜGYÉSZSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/05/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264267) Új elem

Indoklás: Az alcím 2013. január 1-én már létező államháztartási egyed volt; eredeti
előirányzat nem jelentkezik rajta, de az alcímen 2012. december 31-én
mutatkozó előirányzat maradvány 2013. évi rendezése itt került
előirányzatosításra.

03/06/00/00 Fejezeti tartalék (000956) Új elem

Indoklás: Az alcimet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-a hozta létre, 
amely alapján irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létrehozni.
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236 232,0

8 649,0

381 399,0

36 176,0

0,0

42 947,0

574 684,0

A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott intézményi letéti 
számlán (1051-es szektorban) vezette. 
A letéti számla nyitóállománya 236,2 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 574,7 millió 
forintra növekedett. A letéti számla bevételi forgalma 381,4 millió forint volt, a kiadási forgalom pedig 
42,9 millió forint.
Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a bírósági ítélet 
alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, valamint az IM-BM-PM 
együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt pénzletétek kezelése történik. A számláról történő 
bérjellegű letétek kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik.

A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás bírósági 
szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően 
vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes bíróság letéti számlájára kerül átutalásra, illetve az ügy 
vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján, a jogosult részére 
kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, 
letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet. 

A letétek forgalmával kapcsolatosan felmerülő bank és postaköltségek elszámolása a Legfőbb 
Ügyészség 10032000-01481011. számú előirányzat-felhasználási keretszámláján történik.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

372 750,0

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

6 771,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Ügyészségek

bankszámlaszám: 10032000-01481011-20000002

VIII. ÜGYÉSZSÉG

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 16 0171

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 16 0171

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 985 745114

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 431 82933

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 3 546 583509

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 6 268 7331 059

bírósági titkár, alügyész 334 035103

bírósági fogalmazó, fogalmazó 622 848339

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 260 275302

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 2 846 5181 329

fizikai alkalmazott 630 535426

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 16 927 1014 214

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 16 943 1184 215

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 4 771

Nyitólétszám (fő) 4 352

Munkajogi nyitólétszám (fő) 4 452

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 378

Tartósan üres álláshelyek száma 109

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 215
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek 1

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 16 0171

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 16 0171

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 985 745114

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 431 82933

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 3 546 583509

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 6 268 7331 059

bírósági titkár, alügyész 334 035103

bírósági fogalmazó, fogalmazó 622 848339

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 260 275302

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 2 846 5181 329

fizikai alkalmazott 630 535426

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 16 927 1014 214

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 16 943 1184 215

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 4 771

Nyitólétszám (fő) 4 352

Munkajogi nyitólétszám (fő) 4 452

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 378

Tartósan üres álláshelyek száma 109

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 215
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
 
A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) központi alrendszerből származó 
forrásainak 2013. évi eredeti előirányzatát 643 306,6 millió forintban határozta meg az 
Országgyűlés.  
A helyi önkormányzatokat megillető központi források alakulását a következő táblázat mutatja be.  
 

A helyi önkormányzatokat 2013. évben megillető központi költségvetési kapcsolatból 
származó források alakulása 

millió forint 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Állami támogatások és  
hozzájárulások 643 306,6 675 486,6 674 808,4 

 
 
1 Cím: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak 
megfelelően az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes 
feladatainak – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő 
– ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek 
alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. 2013. évben e 
támogatások jellemzően a fenti címen, a költségvetési törvény 2. mellékletében jelentek meg, és 
felhasználási kötöttséggel jártak az önkormányzatoknak. 
 
A költségvetési törvény 30. §-a szerinti felhatalmazásnak megfelelően a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a települési 
önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulásokat működésük és ágazati feladataik ellátásához – a Társulás által fenntartott óvodákba 
bejáró gyermekek utaztatásának támogatása, az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, a 
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása kivételével – megillető támogatások 
összegét már 2013. január 5-ét megelőzően elérhetővé tette.  
A helyi önkormányzatokat eredeti előirányzatként 531 462,8 millió forint feladathoz kötött 
támogatás illette meg.  
Az év folyamán ez az előirányzat 504 330,5 millió forintra módosult az alábbiak szerint:  
 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 101. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatok a kiegészítő felmérés 

 eredménye:  -708,9 millió forint. 
 

2. Az önkormányzatok 2013. évi feladatmutatóit érintő lemondások és a pótigény:  
    
 aa) április 15-i lemondás összege: -678,0 millió forint, 
 ab) április 15-i pótigénylés összege: 548,1 millió forint, 
 ba) június 15-i lemondás összege: -3 111,0 millió forint, 
 bb) július 31-i pótigénylés összege: 2 782,1 millió forint, 
 ca) október 15-i lemondás összege: -4 862,0 millió forint, 
 cb) október 15-i pótigénylés összege: 2 567,8 millió forint. 
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3. A helyi önkormányzatok egymás közötti feladat átadásakor,  
 keletkezett előirányzat-csökkenés: -14 175,1 millió forint. 

 
4. A helyi önkormányzatok egymás közötti feladat átvételekor,  
 keletkezett előirányzat-növekedés: 14 218,8 millió forint. 

 
5. Nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat 
 átadások miatti előirányzat-csökkenés: -154,4 millió forint. 

 
6. Nem helyi önkormányzattól történt évközi feladat 
 átvételek miatti előirányzat-növekedés: 4,1 millió forint. 

 
7. Év végén az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzatról történt  
 átcsoportosítások miatti változás: -23 296,2 millió forint. 
 

8. Év végén az előirányzatok pótlására (Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert 
pótlólagos összege), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-ának (19) 
bekezdésében rögzítettek rendezésére (Esztergom támogatásainak átvezetése) végre hajtott  

 előirányzat változások eredménye: -267,6 millió forint. 
 

A teljesítés 82,2 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól. A helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása eredeti és módosított előirányzatát, 
illetve a teljesítés összegét alcímenként a törvényjavaslat 1. mellékletével összhangban a 
2. melléklet tartalmazza. 
 

1. alcím: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

2. A megyei önkormányzatok működésének támogatása 
 
Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok működésének támogatására 4 891,3 millió forint 
előirányzatot hagyott jóvá melyet teljes egészében felhasználtak az érintett önkormányzatok a 
következők szerint: 

 

 

Baranya Megyei Önkormányzat 

millió forint 

  

247,0 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 

Békés Megyei Önkormányzat 239,9 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat  318,1 

Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 

Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 

Heves Megyei Önkormányzat 226,8 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 
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Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 

Pest Megyei Önkormányzat 452,1 

Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 

Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 

Vas Megyei Önkormányzat 214,6 

Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 

Zala Megyei Önkormányzat 221,8 

Összesen: 4 891,3 
 

3. alcím: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása, 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
 
Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzaton a költségvetési törvény által 
biztosított 104 311,8 millió forint összegű eredeti előirányzat 81 007,3 millió forintra teljesült. 
Novemberben, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatra 
12 800,0 millió forint került átvezetésre fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás keretén belül. A 
Kormány átcsoportosítást hajtott végre a 1728/2013. (X. 11.) Korm. határozatban a X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet javára 487,1 millió forint összegben a járási 
hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokhoz kapcsolódóan. Az 1967/2013. (XII. 17) Korm. 
határozat alapján létrehozásra került a 32. cím, amelyre az ezen előirányzatot terhelő átcsoportosítás 
összege 6 429,1 millió forint volt. A 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban 3 580,0 millió forint 
összegű további átcsoportosításra került sor a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 
javára. Az átcsoportosítások után a módosított előirányzat 81 015,6 millió forint lett. 
 
A támogatás a költségvetési törvény által meghatározott különféle szociális segélyek és azokhoz 
kapcsolódó kifizetések önkormányzatok általi visszaigénylésére szolgált. Ez az előirányzat szolgált 
az önkormányzatnak a rendszeres szociális segélyre, az adósságcsökkentő támogatásra, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint az előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő 
készülék felszerelésére fordított költségei a 90 %-ának megtérítésére. Ez az előirányzat volt még a 
forrása a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás visszaigénylésének. Emellett ezen 
előirányzatból kapták vissza az önkormányzatok az óvodáztatási támogatásnak, illetve a hajléktalan 
személyek részére megállapított rendszeres szociális segélynek, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásnak a 100%-át.  
A támogatásból az önkormányzatok jogosultak voltak visszaigényelni  

• az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek után,  
• az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek után, valamint  
• a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot 

korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet által érintettek után  

a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-át. 
 
A fentieken túl a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján az 1050/2005. (V. 21.) Korm. 
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – 
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és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – hitel 
kamatterhének 100%-át igényelhették vissza. 
 
 
2 cím: Központosított előirányzatok 
 
1-18. a költségvetési törvény 3. melléklete szerint előirányzatok 

 
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím eredeti előirányzata 
57 715,8 millió forint volt.  
- Kormány hatáskörben végrehajtott elvonások öt előirányzatot érintettek (Lakossági 

közműfejlesztés támogatása, Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása, Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása, Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása, Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása), 
összességében 15 035,0 millió forint csökkenést eredményezve.  

- A fejezeti hatáskörben végrehajtott elvonások három előirányzatot érintettek (Helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, Ózdi martinsalak felhasználása miatt 
kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása, Önkormányzatok és társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása), összességében 
900,8 millió forint növekedést eredményezve. Ugyancsak fejezeten belüli átcsoportosítások 
biztosították az Üdülőhelyi feladatok támogatásához, és az Egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás, a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 
előirányzatokhoz a szükséges többlet-forrást.  

Valamennyi hatáskört érintő módosítások eredményeként a módosított előirányzat 43 581,6 millió 
forintra csökkent.  
A központosított előirányzatok 43 190,2  millió forintra teljesültek. 
 
A költségvetési törvény 3. mellékletében szereplő, a Helyi önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatok alakulása előirányzatonként: 
 

1.) Lakossági közműfejlesztés támogatására az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti 
előirányzat 1 350,0 millió forint volt. A Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 
1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 32. cím. Az 
átcsoportosítás összege 1 100,0 millió forint volt. A módosított előirányzat így 250,0 millió 
forint, az éves teljesítés összege 227,9 millió forint lett.  
 
2.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására az Országgyűlés 4 500,0 millió 
forintot biztosított. A támogatást a 90/2013. (X. 7.) VM rendelet szerint azon önkormányzatok 
vehették igénybe, ahol az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves 
ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás, valamint a más víziközműtől vásárolt (átvett) lakossági 
célú ivóvíz ráfordításai magasak voltak. Emellett az előirányzat szolgált részbeni fedezetül az 
egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon 
önkormányzatok esetében, ahol az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata 
alapján kötelesek voltak a lakosok részére az ivóvizet zacskós, palackos kiszerelésben, vagy 
tartálykocsis szállítással biztosítani. A támogatás csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett 
vízmennyiség után volt igényelhető. A VM rendeletben rögzített, a támogatás megítéléséhez 
szükséges valamennyi feltételt teljesítő önkormányzatok 4 499,7 millió forintot használtak fel.  

 
3.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 144,8 millió forint összegű 
támogatásából 229 önkormányzat részesült a 92/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján. A 
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hozzájárulást az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 
lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illette meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodtak. Az összeg a fajlagos lakossági 
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járult hozzá. A hozzájárulást a települési önkormányzatok a 
lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m3) alapján igényelhették és annak 
tényleges mennyisége alapján számoltak el. A VM rendeletben rögzített, a támogatás 
megítéléséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítő önkormányzatok 144,8 millió forintot 
használtak fel.  
 
4.) Kompok, révek fenntartásának, felújításának 192,0 millió forint összegű támogatásából 
43 önkormányzat részesült. A támogatást a 37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet szerint lehetett 
igényelni. Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az 
azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgált. A költségvetési 
törvény kitételének megfelelően a kompközlekedés fenntartásához Mohács város 
önkormányzatát legalább 30,0 millió forint, Dunafalva község önkormányzatát legalább 12,0 
millió forint illette meg az előirányzatból. Az előirányzat 187,3 millió forintra teljesült.  

 
5.) A határátkelőhelyek fenntartásának támogatása előirányzaton jóváhagyott 85,0 millió 
forintból 65 közúti határátkelőhelyet fenntartó önkormányzat – a határforgalom arányában, 
illetve határátkelő helyenként minimum 20 000 forint összegben – kapott támogatást. Az 
előirányzat teljes összege felhasználásra került. 
 
6.) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának 
előirányzata 2013. évben 6 800,0 millió forint volt. Év végén Kormány hatáskörben az 
1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4 970,0 millió forinttal, továbbá fejezeti 
hatáskörben további 20,6 millió forinttal csökkent az előirányzat, így a módosított előirányzat 
1 809,4 millió forint lett. 
Ez az előirányzat szolgált forrásul a települési önkormányzatnak és a társulásoknak az általuk 
fenntartott intézményekben a 2012. évben megítélt és 2013. évben esedékes, valamint a 2012. 
szeptember 30. és 2012. december 31. között és 2013. évben meghozott munkáltatói 
intézkedések tényleges kifizetései alapján tárgyévben megítélt támogatásokra, továbbá a 
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény szerinti munkáltatói kifizetésekhez kötődő támogatásokra. 
A létszámcsökkentési igényeiket év közben három ütemben nyújthatták be a települési 
önkormányzatok, az I. ütemben 2013. április 12-éig, a II. ütemben 2013. július 12-éig, a III. 
ütemben 2013. szeptember 27-éig. A belügyminiszter által az ütemekben megítélt, valamint a 
2012. évben megítélt és 2013. évben esedékes támogatások folyósítására összesen 373 
önkormányzat esetében, 1 019,0 millió forint összegben került sor. A prémiumévek 
programmal kapcsolatos kifizetések 322 önkormányzatot 789,8 millió forint összegben 
érintettek.  
Egy önkormányzat lemondása (-1,6 millió forint) érintette a teljesítés alakulását, mindezek 
figyelembevételével a fenti támogatások 571 önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás 
szervezési feladatai megoldását segítette, mindösszesen 1 807,2 millió forint összegben. 

 
7.) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása a 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján történt, mely célra az eredeti 
előirányzata 300,0 millió forint volt. A Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 1967/2013. 
(XII. 17) Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 32. cím. Az átcsoportosítás 

891



 6

összege 100,0 millió forint volt. Decemberben fejezeten belüli átcsoportosítással 40,0 millió 
forint került a 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 
finanszírozásának támogatása új címre, így a módosított előirányzat 160,0 millió forint lett. 
Az év során beérkezett igények, illetve szerződés alapján Ózd Város önkormányzatának utalt 
ÉMI felülvizsgálati összeg alapján 159,8 millió forint került felhasználásra. Ez az összeg a 
felülvizsgáltakon túl 6 településen 6 károsult számára jelentett segítséget.  
 
8.) Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása eredeti előirányzata 13 900,0 millió forint volt. Év közben 
Kormány hatáskörben az alábbi átcsoportosítások történtek: 

• az 1770/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 180,0 millió forint a 28. cím 
létrehozásához,  

• az 1908/2013. (XII. 5.) Korm. hat. alapján 485,0 millió forint a 31. cím létrehozásához, 
• az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 2 085,1 millió forint a 

Miniszterelnökség fejezetbe, 
• az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4 114,9 millió forint a 32. cím 

létrehozásához, 
• az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 1 500,0 millió forint a 

Miniszterelnökség fejezetbe. 
A Kormány intézkedésein túl, fejezeti hatáskörben 700,0 millió forint került átcsoportosításra a 
a költségvetési törvény 3. melléklet 10. a) pont szerinti, Az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás előirányzatra.  
Mindezeket követően a módosított előirányzat 4 835,0 millió forintra alakult. E támogatásra 
2013. évben a 19/2013. (V. 22.) BM rendelet szabályozása alapján lehetett pályázni. Az érintett 
önkormányzatokkal kötött támogatási szerződések alapján 2013. évben összesen 4 495,5 millió 
forint összegű EU Önerő Alap támogatás kifizetésére került sor, amely 72 db 2013. évben 
megítélt (448,9 millió forint), és 480 db korábbi években odaítélt önkormányzati beruházást 
segített.  
E támogatás összefoglaló adatait a 4. melléklet tartalmazza. 
 
9.) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása előirányzatra 
a költségvetési törvény 2 400,0 millió forintot irányzott elő. A települési önkormányzat részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján azon 
helyi önkormányzatok igényelhették a támogatást, amelyek 2013. június 17. és augusztus 30. 
közötti időszakban vállalták, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak legalább 44, 
legfeljebb 54 napig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
számára. A támogatás maximum összege napi 440 Ft/fő volt. A támogatást 1 170 önkormányzat 
igényelte. A rendelet ebben az évben lehetőséget biztosított arra, hogy a visszafizetett 
támogatás összegéből utólagosan azok az önkormányzatok, akik önerő biztosítása mellett 
szervezték meg az étkeztetést, hozzájárulást adjanak az összeg mértékéig, vagy annak egy 
részéig. 191 önkormányzat kapott így november hónapban plusztámogatást. Az előirányzat 
2 385,7 millió forintra teljesült. 
 
10.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásának eredeti 
előirányzata 700,0 millió forint volt. Az előirányzatra évközben az Önkormányzati fejezeti 
tartalékból 7,6 millió forint, a központosított előirányzatokon belül az Önkormányzatok és 
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 
előirányzatból további 700,0 millió forint került átcsoportosításra. Így a módosított előirányzat 
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1 407,6 millió forint lett. A támogatás igényléséről, folyósításáról és elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján: 
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat, továbbá az intézményi 
társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye 
fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint volt. 
A pályázati előirányzatból 41 önkormányzat részesült 936,8 millió forint összegű 
támogatásban. 
ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 
létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint volt. 
Ezen pályázati előirányzatból 25 önkormányzat részesült 366,8 millió forint összegű 
támogatásban.  
ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 
10,0 millió forint volt. 
Ezen pályázati előirányzatból 18 önkormányzat részesült 104,0 millió forint összegű 
támogatásban.  
 
Az aa)-ac) pont szerinti támogatást nem lehetett olyan pályázathoz nyújtani, amely a megjelölt 
műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesült. A támogatással 
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, 
kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. 
Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
engedélyével történhet. Az előirányzat 1 407,6 millió forintra teljesült.  

b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének 
támogatásának eredeti előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Az előirányzat nyújtott fedezetet 
a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésének, a budai 
fonódó villamoshálózat kiépítésének, valamint a fogaskerekű felújításának és Széll Kálmán 
térre való behozatalának támogatására. Ezen kívül fedezetet nyújtott Káposztásmegyer vasúti 
megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatására. A Fővárosi Önkormányzatnak – szerződéskötést követően – az 
előirányzat teljes összege kiutalásra került. 

c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 
támogatásának eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzat nyújtott fedezetet 
az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 
támogatására. A Fővárosi Önkormányzatnak – szerződéskötést követően – az előirányzat teljes 
összege kiutalásra került. 

d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatásának eredeti előirányzata 
500,0 millió forint volt. A Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 1967/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 32. cím. Az átcsoportosítás során az 
előirányzat teljes összege – 500,0 millió forint – elvonásra került, a megvalósításhoz szükséges 
hatósági engedélyek hiánya miatt a következő évek költségvetései fogják tartalmazni az erre a 
célra szánt központi forrásokat. 
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e) A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatásának eredeti 
előirányzata 1 500,0 millió forint volt. A támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan 
útállományának kerületi hosszúsága arányában illette meg a kerületi önkormányzatokat, és a 
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a 
burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok 
megépítésre lehetett felhasználni. Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben 
jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a 
kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történt. A támogatás folyósítására az 
alábbiak szerint került sor: január 25-éig 500,0 millió forint, április 25-éig 500,0 millió forint, 
július 25-éig 500,0 millió forint. Ezen előirányzatból 23 fővárosi kerület önkormányzata, 
részesülhetett támogatásban. Mivel az I. kerület és a VIII. kerület önkormányzata lemondott a 
támogatásról, így az előirányzatból 1 496,3 millió forint került felhasználásra. 
 
f) A Ferihegyi út meghosszabbítás előirányzatra 670,0 millió forintot tervezett az 
Országgyűlés a költségvetési törvényben. Az előirányzat a Ferihegyi út meghosszabbítása 
támogatásának 2013. évi ütemét szolgálta. Budapest Főváros XVII. Rákosmente 
Önkormányzatával megtörtént a szerződéskötés, és az előirányzat teljes összege kiutalásra 
került. 
 
11.) „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatásának eredeti 
előirányzata 100,0 millió forint volt. A támogatás igényléséről, folyósításáról és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján 10 
önkormányzat összesen 100,0 millió forint összeget használhatott fel a filmszínházak digitális 
vetítésre történő átálláshoz a műszaki, technikai feltételeik biztosítására. 
 
12.) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai 
támogatása előirányzatra 780,0 millió forintot tervezett az Országgyűlés a költségvetési 
törvényben. Az előirányzat felhasználása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett pályázat alapján történt. Könyvtári támogatásban az általa fenntartott nyilvános 
könyvtár után 632 önkormányzat, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból pedig 553 
önkormányzat részesült támogatásban. Ezen előirányzat a múzeumok támogatására 57 
önkormányzatot érintve 778,2 millió forintra teljesült. A felhasználást a 4/2004. (II. 20.) 
NKÖM és a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendeletek szabályozták. 
 
13.) A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatásának eredeti előirányzata 
1 250,0 millió forint volt. Az előirányzat a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 
települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi 
keresete után járó bérkompenzációjának támogatására szolgált. Fejezeti hatáskörben 
263,9 millió forint átcsoportosítására került sor, így a módosított előirányzat 1 513,9 millió 
forint lett. A teljesítés során ezt az összeget fel is használta az érintett 2834 önkormányzat. 
 
14.) A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 
előirányzata 500,0 millió forint volt. A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
illette meg azzal, hogy – a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft-n keresztül – a Zsolnay 
Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához 
használható fel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megtörtént a szerződéskötés és az 
előirányzat teljes összege kiutalásra került. 
 
15.) Az üdülőhelyi feladatok támogatása előirányzatra 9 437,0 millió forintot tervezett az 
Országgyűlés a költségvetési törvényben. Év közben az előirányzat a fejezeti hatáskörben 
történő átcsoportosítások eredményeként 689,9 millió forinttal emelkedett, az így megemelt 
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összegből 650 önkormányzat részesült támogatásban. E támogatás mértéke az üdülővendégek 
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint volt. A 
támogatás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi 
tény adatai alapján került folyósításra. 

 
16.) A Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása előirányzatra 293,0 millió forintot tervezett 
az Országgyűlés a költségvetési törvényben. Év közben az előirányzat nem változott, 
felhasználására a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet alapján került sor. Összesen 43 önkormányzat részesült 
290,4 millió forint támogatásban.  

17.) A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásának eredeti előirányzata 
814,0 millió forint volt.  A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési 
önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január 1-jei állapotra számított, a települési 
önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illette 
meg. Az előirányzat teljes összege kiutalásra került. 

18.) A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatásának eredeti 
előirányzata 10 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a Fővárosi Önkormányzat 
által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgált. A támogatás a fővárosi helyi 
közösségi közlekedés 2013. évi működésének támogatására volt fordítható. A Fővárosi 
Önkormányzattal megtörtént a szerződéskötés, és az előirányzat teljes összege kiutalásra került 
12 havi egyenlő részletben. 

A központosított előirányzatok áttekintését összefoglalóan a 3. melléklet tartalmazza. 
 
 

3. cím: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
 

1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
Az Önkormányzati fejezeti tartalék eredeti előirányzata 24 493,0 millió forint volt, amelyet a 
következő növelő és csökkentő tételek módosítottak mindösszesen 37 439,0 millió forintra: 
 

1. Kormány hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként (-7 978,7 millió forint) az 
 

 1264/2013. (V. 14.) Korm. határozat alapján az új 8. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -37,2 millió forint, 

 1290/2013. (V. 28.) Korm. határozat alapján az új 9. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -14,0 millió forint, 

 1399/2013. (VII. 2.) Korm. határozat alapján az új 10. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -10,2 millió forint, 

 1265/2013. (V. 16.) Korm. határozat alapján az új 12. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -98,0 millió forint, 

 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján az új 14. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -75,0 millió forint, 
 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján az új 15. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -36,0 millió forint, 

 1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az új 16. cím  

895



 10

 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -3 000,0 millió forint, 

 1390/2013. (VII. 1.) Korm. határozat alapján az új 17. cím 
  létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -371,5 millió forint, 

 1389/2013. (VII. 1.) Korm. határozat alapján az új 18. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -326,0 millió forint, 

 1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozat alapján az új 19. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -2 000,0 millió forint, 

 1582/2013. (VIII. 28.) és 2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozatok 
 alapján az új 22. cím létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -37,9 millió forint, 

 1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján az új 24. cím  
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -15,0 millió forint, 

 1907/2013. (XII. 5.) Korm. határozat alapján az új 30. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -80,0 millió forint, 

 2050/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján az új 33. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -30,0 millió forint, 

 2052/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján az új 34. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -17,5 millió forint, 

 2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján az új 35. cím 
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -6,0 millió forint, 

 2051/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján az új 36. cím  
 létrehozása érdekében ezen előirányzat terhére -100,0 millió forint, 
 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján XX. fejezetbe  
 átcsoportosítás érdekében ezen előirányzat terhére -30,0 millió forint, 
 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján XX. fejezetbe  
 átcsoportosítás érdekében ezen előirányzat terhére -1700,0 millió forint, 
 
 1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján ezen előirányzat 
 javára a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
 támogatása alcím terhére 5,6 millió forint, 

átcsoportosítása vált szükségessé 2013. év folyamán. 
 

2. Fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként (20 924,7 millió forint) a 
következőkben részletezettek növelték: 

 
a helyi önkormányzatok és társulásaik 2013. évi feladatmutatóit 
érintő felmérések (lemondások, pótigények, feladat-átadások, átvételek) 
eredményeként rendelkezésre álló források 3 418,4 millió forint, 

 
a helyi önkormányzatok és társulásaik által az év során folyamatosan 
visszafizetett összegek 5 223,4 millió forint, 
 
az „Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” előirányzatról  
átcsoportosított 12 800,0 millió forint, 

 
Esztergom Város Önkormányzat nettó támogatásának felfüggesztése  
miatti átcsoportosítás 615,2 millió forint, 

 
a következőkben részletezettek csökkentették az előirányzatot: 
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átcsoportosítás az „Üdülőhelyi feladatok támogatása” központosított  
előirányzatra -703,8 millió forint, 

 
átcsoportosítás az „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok  
nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” előirányzatra -157,0 millió forint, 

 
átcsoportosítás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
előirányzatra -7,6 millió forint, 

 
átcsoportosítás „A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása” 
előirányzatra -263,9 millió forint. 

 
Az előirányzat felhasználása során 

az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatába került átcsoportosításra a többcélú kistérségi 
társulások megszűnésével összefüggő – I. félévre jutó időarányos – előirányzat-különbségek 
székhely önkormányzathoz rendeléséhez kapcsolódó összeg 
  80,9 millió forint, 

 
a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi 
önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege 
 -3 758,5 millió forint, 

 
a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 
önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások 
költségvetési évben kifizetett összege és kamatai 
  -304,2 millió forint, 

 
továbbá a tartalék képezte a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás (2013. évben 1894 önkormányzat részesült támogatásban) forrását 
  -33 360,6 millió forint 

változást eredményezve. 
 
Így összességében a felhasználás 37 342,4 millió forintra teljesült. 
 

2. Szerkezetátalakítási tartalék 

A jóváhagyott eredeti előirányzat 20 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a közfeladatok 
átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására 
szolgált. A Kormány az előirányzat javára 3 000,0 millió forint átcsoportosítást hajtott végre az 
1313/2013. (VI. 11.) Korm. határozatban az EMMI fejezet terhére. Az 1880/2013. (XI. 28.) Korm. 
határozat alapján az EMMI fejezet részére 500,0 millió forint került átcsoportosításra, majd a 
1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 32. cím, további 
3 650,0 millió forint került átrendezésre. Fentiek alapján a módosított előirányzat 18 850,0 millió 
forint lett. 
 
A Szerkezetátalakítási tartalék felosztásának részletes szabályait a 22/2013. (VI. 11.). a 38/2013. 
(VII. 31.) és a 66/2013 (XII. 7.) BM rendeletek tartalmazzák. Összesen hat célhoz kapcsolódóan 
került kiutalásra a rendelkezésre álló összeg. 

• A költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének 
differenciált visszapótlása: A támogatás differenciált módon azon települési 
önkormányzatokat illette meg, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladta meg 
a 15 000 forintot. Az ilyen célú támogatások 5 987,9 millió forintra teljesültek. 
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• Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat 
tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása: Támogatás iránti 
pályázatot a 3 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat nyújthatott be a 
közigazgatási területén korábban a MIK által fenntartott köznevelési intézmények 
feladatainak ellátását szolgáló – tulajdonában lévő – ingatlanok működtetésével kapcsolatos 
kiadásokra. Az ilyen célú támogatások 1 204,3 millió forintra teljesültek. 

• A köznevelési intézmények működtetésének támogatása: Az intézménybe más településről 
bejáró gyerekek arányában differenciált támogatás illette meg azon 3000 fő feletti települési 
önkormányzatokat, akik állami fenntartású köznevelési intézményt működtetnek, vagy 
működési hozzájárulást fizetnek, illetve az egy főre jutó adóerő-képességük nem haladja 
meg a 20 000 forintot. Az ilyen célú támogatások 314 önkormányzatot érintően 1 310,7 
milliárd forintra teljesültek. 

• A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése: Támogatás iránti pályázatot a 
települési nemzetiségi önkormányzat és azon települési önkormányzat nyújthatott be, amely 
a költségvetési támogatások 2013. évi júniusi évközi módosítása alapján 2013. évben a 
költségvetési törvény 2. melléklet II. 3. pont szerinti támogatásban részesült és az egy főre 
jutó iparűzési adóerő-képessége nem haladta meg a 25 000 forintot. Az erre a célra juttatott 
támogatások 4 814,2 millió forintra teljesültek. 

• A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése: Támogatás a 
családsegítés és gyermekjóléti ellátás, házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni 
ellátása, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás után 2013. évben a költségvetési 
törvény 2. melléklet III. 3. a), d), e) vagy j) pontja szerinti támogatásra jogosult azon 
települési önkormányzatokat illette meg, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem 
haladta meg a 30 000 forintot. Az erre a célra juttatott támogatások 4 000,5 millió forintra 
teljesültek. 

• Helyi közösségi közlekedés támogatása: A támogatás a helyi közösségi közlekedési 
közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatokat illette meg (a Fővárosi 
Önkormányzat kivételével). Az ilyen célú támogatások 2 026,6 millió forintra teljesültek. 

A Szerkezetátalakítási tartalékra az önkormányzatok év közben 521,5 millió forintot fizettek 
vissza. Így a felhasználás ezen az előirányzaton 18 822,7 millió forint volt. 

 
3. Megyei önkormányzati tartalék 

 
Megyei önkormányzati tartalék jóváhagyott eredeti előirányzata 1 500,0 millió forint volt. Év végén 
a Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban, mely alapján 
létrehozásra került a 32. cím. Az átcsoportosítás összege 895,0 millió forint volt. Így a módosított 
előirányzat 605,0 millió forint lett. Ez az előirányzat szolgált a megyei önkormányzatok 2013. évi 
váratlan működési kiadásai támogatására, a működési bevételeik figyelembevételével. A támogatás 
igényléséről, folyósításáról és elszámolásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (VII. 31.) BM 
rendelet alapján 19 önkormányzat összesen 602,1 millió forint összeget használt fel. 
 

4. Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

 
a) Visszterhes kamattámogatást igényelhetett az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az 
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául 
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű volt, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a 
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára 
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kellett kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a 
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helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és a helyi önkormányzatnak megállapodásban kellett 
rögzíteni. Kamattámogatást 2013. év során az önkormányzatok nem igényeltek. 
 
b) A helyi önkormányzatok az adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok 
díjához állami támogatást vehettek igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános 
forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehetett. A 
befejeződött adósságrendezési eljárást követően a pénzügyi gondnok díjáról meghozott bírósági 
határozatokban foglaltaknak megfelelően a következő önkormányzatoknál közreműködő pénzügyi 
gondnoki díjak kifizetésére került sor 2013. évben: 
  

 millió forint 

Gacsály 3,0  
Olasz 1,3  
Salomvár 1,0  
Seregélyes 3,0  
Vizsoly 1,5  
Sáta 3,0  
Erdőbénye 2,0  
Nemesvid 2,4  
Heves 3,0  
Siklósnagyfalu 1,9  
Selyeb 1,5  

 
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló 
hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja támogatásának 2013. évi eredeti 
előirányzata 100,0 millió forint volt, melyből a Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 
1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 32. cím. Az 
átcsoportosítás összege 70,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 30,0 millió forintra alakult, 
míg a teljesítés 23,6 millió forint lett. 
 

 
4. cím: Címzett és céltámogatások  
  
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására az Országgyűlés 2013. évre 35,0 millió forintot 
hagyott jóvá eredeti előirányzatként, az előirányzat év közben nem változott. 
 
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Cct.) – a tárgyévben elfogadott módosítással – 2013. december 31-ig volt hatályban. 
Ennek értelmében a tárgyévben lezárult a Cct. alapján biztosított támogatások finanszírozási 
lehetősége, új döntés már nem született 2013-ban. Az utóbbi években kizárólag egyetlen célra, az 
1 millió forint egyedi értéken felüli és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer 
beszerzéséhez, aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi eszközök beszerzéséhez lehetett 
céltámogatást igényelni. Ennek megfelelően 2013-ban a korábbi években megítélt három, még 
folyamatban lévő egészségügyi eszközbeszerzés finanszírozása zárult le Csongrád, Kistelek és 
Mórahalom településeken, továbbá egy még le nem zárult pályázat esetében a hátralévő támogatás-
részről mondott le egy önkormányzat (Miskolc). 
 
A címzett és céltámogatás 2013. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 
6. melléklet tartalmazza. 
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5 cím: Vis maior támogatás 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatoknak 2013. évben is lehetőségük volt a vis 
maior keret terhére támogatást igényelni az előre nem látható természeti, vagy más eredetű veszély 
miatt szükségessé vált védekezés többletkiadásainak és az önkormányzati tulajdonban keletkezett 
károk helyreállításának finanszírozására.  
A költségvetési törvényben e célra 8 000,0 millió forint eredeti előirányzatot hagyott jóvá az 
Országgyűlés, amely év közben Kormányzati hatáskörben – „Egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása" cím előirányzatára 2 000,0 millió forint (1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat), az 
egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges források megteremtéséhez a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezethez 300,0 millió forint (1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat) és 
390,0 millió forint (2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat) átcsoportosítását követően – 5 310,0 
millió forintra módosult. 
A vis maior támogatás cím előirányzatából 2013. évben 706 pályázatra – 530 önkormányzatot 
érintően – 5 271,2 millió forint támogatás került kifizetésre. E tárgyévi kifizetésből a korábbi évek 
döntéseire 99 pályázatot érintően 1 456,9 millió forintot folyósított a központi költségvetés. 
 
A vis maior támogatások 2013. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 
7. melléklet tartalmazza. 
 
 
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Kormány hatáskörben létrehozott új címei: 
 

• A Kormány az 1108/2013. (III. 7.) határozatában döntött a 6. A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja cím létrehozásáról, 18 500 millió forint 
előirányzattal. Ezt követően az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában a Kormány 4 700,0 
millió forintot vont el az előirányzatról a 32. címre. Fejezeti hatáskörben is történt e címről 
átcsoportosítás (61,2 millió forint), így a módosított előirányzat 13 738,8 millió forintra 
alakult. E címen a teljesítés 19,8 millió forinttal marad el a módosított előirányzattól.  
 

• A Kormány az 1295/2013. (V. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 7. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújítása címre 300,0 millió 
forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére. Az 1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozat az Áht. 33. § (1) bekezdésben 
biztosított jogkörénél fogva fenti cím megnevezését „Budapest Főváros VI. kerület 
Önkormányzata feladatainak támogatása” módosította. Az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. 
 

• A Kormány az 1264/2013. (V. 14.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 8. Támogatás a Siklósi vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez címre 37,2 millió 
forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
előirányzata terhére. E címen az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1290/2013. (V. 28.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 9. Csenger Város Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta 
károk helyreállításához címre 14,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. 
melléklet 1X. Önkormányzati fejezeti előirányzata terhére. Az előirányzat 13,6 millióra 
teljesült. 
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• A Kormány az 1399/2013. (VII. 2.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 10. Heves Megyei Önkormányzat feladatainak támogatása címre 10,2 millió 
forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1282/2013. (V. 14.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 11. Támogatás a „Szombathely, a segítés városa” program megvalósításához 
címre 22,1 millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány az a 1265/2013. (V. 16.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. A 12. Monor Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása új címre 98,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. 
melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes 
egészében felhasználásra került. 
 

• A Kormány az 1349/2013. (VI. 19.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 13. Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér befejezéséhez címre 92,0 millió forintot biztosított, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az 
előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1424/2013. (VII. 10.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 
finanszírozásának támogatása, valamint a 15. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer 
támogatása címre 75,0 millió, valamint 36,0 millió forintot biztosított a költségvetési 
törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata terhére. Fejezeten belüli 
átcsoportosítással év végén a 14. címről 55,0 millió forint került átcsoportosításra. A 14. cím 
terhére 20,0 millió forint került kifizetésre, míg a 15. cím előirányzata teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány az 1365/2013. (VI. 24.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 16. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása címre 
3 000,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék előirányzata terhére. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1390/2013. (VII. 1.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 17. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása címre 
371,5 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány az 1389/2013. (VII. 1.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
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létre. A 18. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása címre 
326,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány az 1611/2013. (IX. 5.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. a fej 19. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatása címre 2 000,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. 
melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata terhére. Az előirányzat 
1 989,3 millió forintra teljesült, melyből – a visszafizetéseket is figyelembe véve – 1753 
önkormányzat részesült támogatásban. 

• A Kormány az 1498/2013. (VII. 29.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti 
címet hozott létre. A 20. Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
címre 280,0 millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére. E cím javára az 1504/2013. (VII. 31.) határozatban 
további átcsoportosításra került sor a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 296,0 millió forint összegben. A módosított 
előirányzat összege 576,0 millió forint volt. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány az 1505/2013. (VII. 31.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A 21. Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása címre 
7 000,0 millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére. E cím javára az 1685/2013. (IX. 30.) határozatban további 
átcsoportosításra került sor a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére 7 000,0 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 
14 000,0 millió forint volt. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1582/2013. (VIII. 28.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 22. Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása címre 35,0 millió 
forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
cím előirányzata terhére. E cím javára a 2002/2013. (XII. 29.) határozatban további 
átcsoportosításra került sor a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti 
tartalék előirányzata terhére 2,9 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 
37,9 millió forint volt. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1564/2013. (VIII. 16.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A 23. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat címre 
752,3 millió forintot biztosított a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére – visszafizetési kötelezettséggel. Év végén az NGM az 
NGM/19.080/2013. iktatószámú levelében a cím előirányzatát 361,0 millió forintra 
módosította. Az előirányzat 359,4 millió forintra teljesült, melyből – a visszafizetéseket is 
figyelembe véve – 1 287 önkormányzat részesült támogatásban. 
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• A Kormány az 1583/2013. (VIII. 28.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 24. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak 
támogatása címre 15,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. 
Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata terhére. Az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány az 1674/2013. (IX. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A 25. Normafa Park beruházás támogatása címre 95,0 millió forintot 
biztosított, a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 13. Nemzeti Környezetügyi Intézet 
cím előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1729/2013. (X. 11.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti 
címeket hozott létre. A 26. A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének 
támogatása címre 420,0 millió forintot, a 27. Litér Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása címre 107,3 millió forintot biztosított a XIV. Belügyminisztérium fejezet 
kötelezettséggel nem terhelt maradványa terhére. Mindkét cím előirányzata teljes egészében 
felhasználásra került.  

• A Kormány az 1770/2013. (X. 25.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 28. Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása 
címre 180,0 millió forint egyszeri átcsoportosításra került sor, a költségvetési törvény 3. 
melléklet 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása előirányzata terhére. Az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány az 1862/2013. (XI. 19.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti 
címet hozott létre. A 29. Pannon Park projekt előkészítése címre 200,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosításra került sor. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány az 1907/2013. (XII. 5.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott létre. A 30. A 
főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan ellátási feladatainak támogatása címre 
80,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék előirányzata terhére. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány az 1908/2013. (XII. 5.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 31. Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása címre 485,0 millió 
forint egyszeri átcsoportosításra került sor, a költségvetési törvény 3. melléklet 8. 
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 

903



 18

létre. A 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása címre 28 529,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosításra került sor. Az átcsoportosítás az alábbiak szerint történt: a 
költségvetési törvény 2. melléklet 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím előirányzata terhére 6 429,1 millió forint, a 2. 
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím terhére 
10 784,9 millió forint, a 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 
4 615,0 millió forint, az 5. Vis maior támogatás cím terhére 2 000,0 millió forint, a 6. A 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja cím terhére 
4 700,0 millió forint. A cím az alábbi alcímekből áll: 
 

 
Alcím 
szám 

Alcím név 
millió forint 

1. Baja Város feladatainak támogatása 100,0 
2. Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása 300,0 
3. Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 200,0 
4. Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása 50,0 
5. Gyula Város feladatainak támogatása 350,0 
6. Orosháza Város feladatainak támogatása 200,0 
7. Bükkzsérc Község feladatainak támogatása 100,0 
8. Mezőcsát Város feladatainak támogatása 130,0 
9. Mezőkövesd Város feladatainak támogatása 300,0 

10. Sárospatak Város feladatainak támogatása 250,0 
11. Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 280,0 
12. Szerencs Város feladatainak támogatása 100,0 
13. Csongrád Város feladatainak támogatása 300,0 
14. Bicske Város feladatainak támogatása 300,0 
15. Pusztavám Község feladatainak támogatása 200,0 
16. Balmazújváros Város feladatainak támogatása 450,0 
17. Nyíracsád Község feladatainak támogatása 50,0 
18. Nyíradony Város feladatainak támogatása 350,0 
19. Hatvan Város feladatainak támogatása 300,0 
20. Kisújszállás Város feladatainak támogatása 50,0 
21. Mezőtúr Város feladatainak támogatása 50,0 
22. Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 100,0 
23. Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 200,0 
24. Szügy Község feladatainak támogatása 320,0 
25. Cegléd Város feladatainak támogatása 500,0 
26. Dabas Város feladatainak támogatása 350,0 
27. Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása 400,0 
28. Szentendre Város feladatainak támogatása 100,0 
29. Csurgó Város feladatainak támogatása 800,0 
30. Kisvárda Város feladatainak támogatása 300,0 
31. Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0 
32. Jánosháza Város feladatainak támogatása 100,0 
33. Körmend Város feladatainak támogatása 225,0 
34. Kőszeg Város feladatainak támogatása 330,0 
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35. Szentgotthárd Város feladatainak támogatása 500,0 
36. Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 150,0 
37. Balatonfüred Város feladatainak támogatása 300,0 
38. Pápa Város feladatainak támogatása 500,0 
39. Tapolca Város feladatainak támogatása 250,0 
40. Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0 
41. Keszthely Város feladatainak támogatása 236,0 
42. Lenti Város feladatainak támogatása 600,0 
43. Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0 
44. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 
45. Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása 2 000,0 
46. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 
47. Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0 
48. Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 250,0 
49. Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 
50. Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 100,0 
51. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0 
52. Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0 
53. Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 430,0 
54. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 
55. Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 
56. Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0 
57. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0 
58. Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 
59. Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 
60. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 300,0 
61. Gyál Város feladatainak támogatása 78,0 
62. Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 
63. Nagykőrös Város feladatainak támogatása 300,0 

 
A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 
 

• A Kormány a 2050/2013. (XII. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 33. Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása címre 30,0 millió 
forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány a 2052/2013. (XII. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 34. Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása címre 
17,5 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék előirányzata terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került. 
 

• A Kormány a 2001/2013. (XII. 29.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 35. Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása címre 6,0 millió 
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Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

KIADÁSOK 1 066 707,2 636 449,9 6 856,7 675 486,6 674 808,4--5 223,426 956,6643 306,6 32 180,0

3. Központi előirányzat 1 066 707,2 636 449,9 6 856,7 675 486,6 674 808,4--5 223,426 956,6643 306,6 32 180,0

1 066 707,2 636 449,9 6 856,7 675 486,6 674 808,4--5 223,426 956,6643 306,6 32 180,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

909



2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ( 1601 A főcsoportokba nem sorolt kiadások )11

A települési önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 1

KIADÁSOK -- 113 121,6 -- 113 061,4 112 999,5---60,2--113 121,6 -60,2 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 113 121,6 -- 113 061,4 112 999,5---60,2--113 121,6 -60,2

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 113 121,6 -- 113 061,4 112 999,5---60,2--113 121,6 -60,2

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 113 121,6 -- 113 061,4 112 999,5---60,2--113 121,6 -60,2

Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 2

KIADÁSOK -- 4 891,3 -- 4 891,3 4 891,3------4 891,3 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 4 891,3 -- 4 891,3 4 891,3------4 891,3 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 4 891,3 -- 4 891,3 4 891,3------4 891,3 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 4 891,3 -- 4 891,3 4 891,3------4 891,3 --

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ( 04102 Iskoláskorúk 
általános iskolai oktatása )

21

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ( 04102 Iskoláskorúk 
általános iskolai oktatása )

21 1

KIADÁSOK -- 101 228,8 6 856,7 107 331,6 107 330,7---694,4-59,5108 085,5 -753,9 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 101 228,8 6 856,7 107 331,6 107 330,7---694,4-59,5108 085,5 -753,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 101 228,8 6 856,7 107 331,6 107 330,7---694,4-59,5108 085,5 -753,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 101 228,8 6 856,7 107 331,6 107 330,7---694,4-59,5108 085,5 -753,9

Óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 2

KIADÁSOK -- 16 743,3 -- 16 615,3 16 615,3---118,3-9,716 743,3 -128,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 16 743,3 -- 16 615,3 16 615,3---118,3-9,716 743,3 -128,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 16 743,3 -- 16 615,3 16 615,3---118,3-9,716 743,3 -128,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 16 743,3 -- 16 615,3 16 615,3---118,3-9,716 743,3 -128,0

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )21 3

KIADÁSOK -- 44 799,3 -- 43 594,4 43 594,4---1 158,2-46,744 799,3 -1 204,9 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 44 799,3 -- 43 594,4 43 594,4---1 158,2-46,744 799,3 -1 204,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 44 799,3 -- 43 594,4 43 594,4---1 158,2-46,744 799,3 -1 204,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 44 799,3 -- 43 594,4 43 594,4---1 158,2-46,744 799,3 -1 204,9

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai 
oktatása )

21 4

KIADÁSOK -- 600,0 -- 538,1 538,1---61,9--600,0 -61,9 -- --910



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 600,0 -- 538,1 538,1---61,9--600,0 -61,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 600,0 -- 538,1 538,1---61,9--600,0 -61,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 600,0 -- 538,1 538,1---61,9--600,0 -61,9

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem 
bontott) )

31

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 1

KIADÁSOK -- 104 311,8 -- 81 015,6 81 007,3---12 800,0-10 496,2104 311,8 -23 296,2 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 104 311,8 -- 81 015,6 81 007,3---12 800,0-10 496,2104 311,8 -23 296,2

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 104 311,8 -- 81 015,6 81 007,3---12 800,0-10 496,2104 311,8 -23 296,2

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 104 311,8 -- 81 015,6 81 007,3---12 800,0-10 496,2104 311,8 -23 296,2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 2

KIADÁSOK -- 39 088,1 -- 39 048,3 39 037,5---39,8--39 088,1 -39,8 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 39 088,1 -- 39 048,3 39 037,5---39,8--39 088,1 -39,8

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 39 088,1 -- 39 048,3 39 037,5---39,8--39 088,1 -39,8

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 39 088,1 -- 39 048,3 39 037,5---39,8--39 088,1 -39,8

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 3

KIADÁSOK -- 49 899,8 -- 48 420,3 48 420,3---1 445,2-34,349 899,8 -1 479,5 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 49 899,8 -- 48 420,3 48 420,3---1 445,2-34,349 899,8 -1 479,5

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 49 899,8 -- 48 420,3 48 420,3---1 445,2-34,349 899,8 -1 479,5

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 49 899,8 -- 48 420,3 48 420,3---1 445,2-34,349 899,8 -1 479,5

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós 
szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )

31 4

KIADÁSOK -- 20 930,1 -- 20 847,6 20 847,5---82,5--20 930,1 -82,5 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 20 930,1 -- 20 847,6 20 847,5---82,5--20 930,1 -82,5

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 20 930,1 -- 20 847,6 20 847,5---82,5--20 930,1 -82,5

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 20 930,1 -- 20 847,6 20 847,5---82,5--20 930,1 -82,5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

41

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

41 1

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

41 1 1

KIADÁSOK -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 400,0------2 400,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 400,0------2 400,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 400,0------2 400,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 400,0------2 400,0 --911
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Megyei könyvtárak feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 1 2

KIADÁSOK -- 2 851,5 -- 2 851,5 2 851,5------2 851,5 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 2 851,5 -- 2 851,5 2 851,5------2 851,5 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 2 851,5 -- 2 851,5 2 851,5------2 851,5 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 2 851,5 -- 2 851,5 2 851,5------2 851,5 --

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 3

KIADÁSOK -- 709,1 -- 709,1 709,0------709,1 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 709,1 -- 709,1 709,0------709,1 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 709,1 -- 709,1 709,0------709,1 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 709,1 -- 709,1 709,0------709,1 --

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 4

KIADÁSOK -- 7 552,2 -- 7 526,8 7 526,7---25,4--7 552,2 -25,4 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 7 552,2 -- 7 526,8 7 526,7---25,4--7 552,2 -25,4

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 7 552,2 -- 7 526,8 7 526,7---25,4--7 552,2 -25,4

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 7 552,2 -- 7 526,8 7 526,7---25,4--7 552,2 -25,4

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 5

KIADÁSOK -- 1 045,3 -- 1 045,3 1 045,3------1 045,3 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 045,3 -- 1 045,3 1 045,3------1 045,3 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 045,3 -- 1 045,3 1 045,3------1 045,3 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 045,3 -- 1 045,3 1 045,3------1 045,3 --

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 6

KIADÁSOK -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

41 1 7

KIADÁSOK -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 677,8 -- 677,8 677,8------677,8 --

912
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Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 8

KIADÁSOK -- 1 700,0 -- 1 700,0 1 700,0------1 700,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 700,0 -- 1 700,0 1 700,0------1 700,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 700,0 -- 1 700,0 1 700,0------1 700,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 700,0 -- 1 700,0 1 700,0------1 700,0 --

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 2

Színházművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 1

KIADÁSOK -- 10 098,4 -- 10 098,4 10 098,4------10 098,4 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 10 098,4 -- 10 098,4 10 098,4------10 098,4 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 10 098,4 -- 10 098,4 10 098,4------10 098,4 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 10 098,4 -- 10 098,4 10 098,4------10 098,4 --

Táncművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 2

KIADÁSOK -- 104,0 -- 104,0 104,0------104,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 104,0 -- 104,0 104,0------104,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 104,0 -- 104,0 104,0------104,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 104,0 -- 104,0 104,0------104,0 --

Zeneművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 3

KIADÁSOK -- 1 175,9 -- 1 175,9 1 175,9------1 175,9 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 175,9 -- 1 175,9 1 175,9------1 175,9 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 175,9 -- 1 175,9 1 175,9------1 175,9 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 175,9 -- 1 175,9 1 175,9------1 175,9 --

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok ( 01114 Helyi önkormányzatok )2

KIADÁSOK 74 870,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 74 870,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 74 870,3 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 74 870,3 -- -- -- ---------- --

Lakossági közműfejlesztés támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )12

KIADÁSOK -- 1 350,0 -- 250,0 227,9-----1 100,01 350,0 -1 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 350,0 -- 250,0 227,9-----1 100,01 350,0 -1 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 350,0 -- 250,0 227,9-----1 100,01 350,0 -1 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 350,0 -- 250,0 227,9-----1 100,01 350,0 -1 100,0

Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )22

KIADÁSOK -- 4 500,0 -- 4 500,0 4 499,7------4 500,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 4 500,0 -- 4 500,0 4 499,7------4 500,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 4 500,0 -- 4 500,0 4 499,7------4 500,0 --913
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 4 500,0 -- 4 500,0 4 499,7------4 500,0 --

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )32

KIADÁSOK -- 144,8 -- 144,8 144,8------144,8 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 144,8 -- 144,8 144,8------144,8 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 144,8 -- 144,8 144,8------144,8 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 144,8 -- 144,8 144,8------144,8 --

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 1222 Vízi közlekedés működési tevékenységei és szolgáltatási )42

KIADÁSOK -- 192,0 -- 192,0 187,3------192,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 192,0 -- 192,0 187,3------192,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 192,0 -- 192,0 187,3------192,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 192,0 -- 192,0 187,3------192,0 --

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

52

KIADÁSOK -- 85,0 -- 85,0 85,0------85,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 85,0 -- 85,0 85,0------85,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 85,0 -- 85,0 85,0------85,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 85,0 -- 85,0 85,0------85,0 --

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )62

KIADÁSOK -- 6 800,0 -- 1 809,4 1 807,2---20,6-4 970,06 800,0 -4 990,6 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 6 800,0 -- 1 809,4 1 807,2---20,6-4 970,06 800,0 -4 990,6

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 6 800,0 -- 1 809,4 1 807,2---20,6-4 970,06 800,0 -4 990,6

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 6 800,0 -- 1 809,4 1 807,2---20,6-4 970,06 800,0 -4 990,6

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 14409 Egyéb 
környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

72

KIADÁSOK -- 300,0 -- 160,0 159,8---40,0-100,0300,0 -140,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 300,0 -- 160,0 159,8---40,0-100,0300,0 -140,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 300,0 -- 160,0 159,8---40,0-100,0300,0 -140,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 300,0 -- 160,0 159,8---40,0-100,0300,0 -140,0

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása ( 01509 Egyéb 
általános közszolgáltatások )

82

KIADÁSOK -- 13 900,0 -- 4 835,0 4 495,5---700,0-8 365,013 900,0 -9 065,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 13 900,0 -- 4 835,0 4 495,5---700,0-8 365,013 900,0 -9 065,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 13 900,0 -- 4 835,0 4 495,5---700,0-8 365,013 900,0 -9 065,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 13 900,0 -- 4 835,0 4 495,5---700,0-8 365,013 900,0 -9 065,0

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ( 06254 Szociális étkeztetés )92

KIADÁSOK -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 385,7------2 400,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 385,7------2 400,0 --914
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 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 385,7------2 400,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 2 400,0 -- 2 400,0 2 385,7------2 400,0 --

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )102

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

102 1

KIADÁSOK -- 700,0 -- 1 407,6 1 407,6--707,6--700,0 707,6 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 700,0 -- 1 407,6 1 407,6--707,6--700,0 707,6

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 700,0 -- 1 407,6 1 407,6--707,6--700,0 707,6

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 700,0 -- 1 407,6 1 407,6--707,6--700,0 707,6

A  Széll  Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi 
közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )

102 2

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

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 --

Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása ( 12111 Közút, híd, 
autópálya építés )

102 3

KIADÁSOK -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása ( 07149 Egyéb lakás- és kommunális szolgáltatások (nem 
bontott) )

102 4

KIADÁSOK -- 500,0 -- -- -------500,0500,0 -500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 500,0 -- -- -------500,0500,0 -500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 500,0 -- -- -------500,0500,0 -500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 500,0 -- -- -------500,0500,0 -500,0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )102 5

KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 1 500,0 1 496,3------1 500,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 1 500,0 1 496,3------1 500,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 500,0 -- 1 500,0 1 496,3------1 500,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 500,0 -- 1 500,0 1 496,3------1 500,0 --

Ferihegyi út meghosszabbítása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )102 6

KIADÁSOK -- 670,0 -- 670,0 670,0------670,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 670,0 -- 670,0 670,0------670,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 670,0 -- 670,0 670,0------670,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 670,0 -- 670,0 670,0------670,0 --915
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"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )112

KIADÁSOK -- 100,0 -- 100,0 100,0------100,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 100,0 -- 100,0 100,0------100,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 100,0 -- 100,0 100,0------100,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 100,0 -- 100,0 100,0------100,0 --

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása ( 08121 Könyvtári 
tevékenység )

122

KIADÁSOK -- 780,0 -- 780,0 778,2------780,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 780,0 -- 780,0 778,2------780,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 780,0 -- 780,0 778,2------780,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 780,0 -- 780,0 778,2------780,0 --

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )132

KIADÁSOK -- 1 250,0 -- 1 513,9 1 513,9--263,9--1 250,0 263,9 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 250,0 -- 1 513,9 1 513,9--263,9--1 250,0 263,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 250,0 -- 1 513,9 1 513,9--263,9--1 250,0 263,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 250,0 -- 1 513,9 1 513,9--263,9--1 250,0 263,9

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

142

KIADÁSOK -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 500,0 -- 500,0 500,0------500,0 --

Üdülőhelyi feladatok támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )152

KIADÁSOK -- 9 437,0 -- 10 126,9 10 126,9--689,9--9 437,0 689,9 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 9 437,0 -- 10 126,9 10 126,9--689,9--9 437,0 689,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 9 437,0 -- 10 126,9 10 126,9--689,9--9 437,0 689,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 9 437,0 -- 10 126,9 10 126,9--689,9--9 437,0 689,9

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása ( 0621 Gyermekek bentlakásos intézményi ellátása )162

KIADÁSOK -- 293,0 -- 293,0 290,4------293,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 293,0 -- 293,0 290,4------293,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 293,0 -- 293,0 290,4------293,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 293,0 -- 293,0 290,4------293,0 --

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )172

KIADÁSOK -- 814,0 -- 814,0 814,0------814,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 814,0 -- 814,0 814,0------814,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 814,0 -- 814,0 814,0------814,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 814,0 -- 814,0 814,0------814,0 --916
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A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti személyszállítás )182

KIADÁSOK -- 10 000,0 -- 10 000,0 10 000,0------10 000,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 10 000,0 -- 10 000,0 10 000,0------10 000,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 10 000,0 -- 10 000,0 10 000,0------10 000,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 10 000,0 -- 10 000,0 10 000,0------10 000,0 --

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ( 01114 Helyi önkormányzatok )3

Önkormányzati fejezeti tartalék ( 01114 Helyi önkormányzatok )13

KIADÁSOK -- 24 493,0 -- 37 439,0 37 342,4--20 924,7-7 978,724 493,0 12 946,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 24 493,0 -- 37 439,0 37 342,4--20 924,7-7 978,724 493,0 12 946,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 24 493,0 -- 37 439,0 37 342,4--20 924,7-7 978,724 493,0 12 946,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 24 493,0 -- 37 439,0 37 342,4--20 924,7-7 978,724 493,0 12 946,0

Szerkezetátalakítási tartalék ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )23

KIADÁSOK -- 20 000,0 -- 18 850,0 18 822,7-----1 150,020 000,0 -1 150,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 20 000,0 -- 18 850,0 18 822,7-----1 150,020 000,0 -1 150,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 20 000,0 -- 18 850,0 18 822,7-----1 150,020 000,0 -1 150,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 20 000,0 -- 18 850,0 18 822,7-----1 150,020 000,0 -1 150,0

Megyei önkormányzati tartalék ( 01114 Helyi önkormányzatok )33

KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 605,0 602,1-----895,01 500,0 -895,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 605,0 602,1-----895,01 500,0 -895,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 1 500,0 -- 605,0 602,1-----895,01 500,0 -895,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 1 500,0 -- 605,0 602,1-----895,01 500,0 -895,0

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja ( 01114 Helyi önkormányzatok )

43

KIADÁSOK -- 100,0 -- 30,0 23,6-----70,0100,0 -70,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- 100,0 -- 30,0 23,6-----70,0100,0 -70,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- 100,0 -- 30,0 23,6-----70,0100,0 -70,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- 100,0 -- 30,0 23,6-----70,0100,0 -70,0

Címzett és céltámogatások ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )4

KIADÁSOK 29,0 35,0 -- 35,0 34,9------35,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 29,0 35,0 -- 35,0 34,9------35,0 --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 29,0 35,0 -- 35,0 34,9------35,0 --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 29,0 35,0 -- 35,0 34,9------35,0 --

Vis maior támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )5

KIADÁSOK 2 138,7 8 000,0 -- 5 310,0 5 271,2-----2 690,08 000,0 -2 690,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2 138,7 8 000,0 -- 5 310,0 5 271,2-----2 690,08 000,0 -2 690,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2 138,7 8 000,0 -- 5 310,0 5 271,2-----2 690,08 000,0 -2 690,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2 138,7 8 000,0 -- 5 310,0 5 271,2-----2 690,08 000,0 -2 690,0917
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A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6

KIADÁSOK -- -- -- 13 738,8 13 719,0---61,213 800,0-- 13 738,8 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 13 738,8 13 719,0---61,213 800,0-- 13 738,8

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 13 738,8 13 719,0---61,213 800,0-- 13 738,8

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 13 738,8 13 719,0---61,213 800,0-- 13 738,8

Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )8

KIADÁSOK -- -- -- 37,2 37,2----37,2-- 37,2 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 37,2 37,2----37,2-- 37,2

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 37,2 37,2----37,2-- 37,2

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 37,2 37,2----37,2-- 37,2

Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

9

KIADÁSOK -- -- -- 14,0 13,6----14,0-- 14,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 14,0 13,6----14,0-- 14,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 14,0 13,6----14,0-- 14,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 14,0 13,6----14,0-- 14,0

Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )10

KIADÁSOK -- -- -- 10,2 10,2----10,2-- 10,2 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 10,2 10,2----10,2-- 10,2

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 10,2 10,2----10,2-- 10,2

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 10,2 10,2----10,2-- 10,2

Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )11

KIADÁSOK -- -- -- 22,1 22,1----22,1-- 22,1 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 22,1 22,1----22,1-- 22,1

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 22,1 22,1----22,1-- 22,1

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 22,1 22,1----22,1-- 22,1

Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )12

KIADÁSOK -- -- -- 98,0 98,0----98,0-- 98,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 98,0 98,0----98,0-- 98,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 98,0 98,0----98,0-- 98,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 98,0 98,0----98,0-- 98,0

918
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez ( 01509 
Egyéb általános közszolgáltatások )

13

KIADÁSOK -- -- -- 92,0 92,0----92,0-- 92,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 92,0 92,0----92,0-- 92,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 92,0 92,0----92,0-- 92,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 92,0 92,0----92,0-- 92,0

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

14

KIADÁSOK -- -- -- 20,0 20,0---55,075,0-- 20,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 20,0 20,0---55,075,0-- 20,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 20,0 20,0---55,075,0-- 20,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 20,0 20,0---55,075,0-- 20,0

Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )15

KIADÁSOK -- -- -- 36,0 36,0----36,0-- 36,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 36,0 36,0----36,0-- 36,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 36,0 36,0----36,0-- 36,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 36,0 36,0----36,0-- 36,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )16

KIADÁSOK -- -- -- 3 000,0 3 000,0----3 000,0-- 3 000,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 3 000,0 3 000,0----3 000,0-- 3 000,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 3 000,0 3 000,0----3 000,0-- 3 000,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 3 000,0 3 000,0----3 000,0-- 3 000,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )17

KIADÁSOK -- -- -- 371,5 371,5----371,5-- 371,5 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 371,5 371,5----371,5-- 371,5

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 371,5 371,5----371,5-- 371,5

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 371,5 371,5----371,5-- 371,5

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )18

KIADÁSOK 2 500,0 -- -- 326,0 326,0----326,0-- 326,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2 500,0 -- -- 326,0 326,0----326,0-- 326,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2 500,0 -- -- 326,0 326,0----326,0-- 326,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2 500,0 -- -- 326,0 326,0----326,0-- 326,0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

19

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0 1 989,3----2 000,0-- 2 000,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0 1 989,3----2 000,0-- 2 000,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 2 000,0 1 989,3----2 000,0-- 2 000,0919



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 2 000,0 1 989,3----2 000,0-- 2 000,0

Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )20

KIADÁSOK -- -- -- 576,0 576,0----576,0-- 576,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 576,0 576,0----576,0-- 576,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 576,0 576,0----576,0-- 576,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 576,0 576,0----576,0-- 576,0

Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti személyszállítás )21

KIADÁSOK 3 300,0 -- -- 14 000,0 14 000,0----14 000,0-- 14 000,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 14 000,0 14 000,0----14 000,0-- 14 000,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 14 000,0 14 000,0----14 000,0-- 14 000,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 14 000,0 14 000,0----14 000,0-- 14 000,0

2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 300,0 -- -- -- ---------- --

 / 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson 
belül

3 300,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási 

célra

3 300,0 -- -- -- ---------- --

Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )22

KIADÁSOK -- -- -- 37,9 37,9----37,9-- 37,9 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 37,9 37,9----37,9-- 37,9

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 37,9 37,9----37,9-- 37,9

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 37,9 37,9----37,9-- 37,9

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem 
bontott) )

23

KIADÁSOK -- -- -- 361,0 359,4----361,0-- 361,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 361,0 359,4----361,0-- 361,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 361,0 359,4----361,0-- 361,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 361,0 359,4----361,0-- 361,0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

24

KIADÁSOK -- -- -- 15,0 15,0----15,0-- 15,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 15,0 15,0----15,0-- 15,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 15,0 15,0----15,0-- 15,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 15,0 15,0----15,0-- 15,0

Normafa Park beruházás támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )25

KIADÁSOK -- -- -- 95,0 95,0----95,0-- 95,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 95,0 95,0----95,0-- 95,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 95,0 95,0----95,0-- 95,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 95,0 95,0----95,0-- 95,0920
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A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

26

KIADÁSOK -- -- -- 420,0 420,0----420,0-- 420,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 420,0 420,0----420,0-- 420,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 420,0 420,0----420,0-- 420,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 420,0 420,0----420,0-- 420,0

Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )27

KIADÁSOK -- -- -- 107,3 107,3----107,3-- 107,3 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 107,3 107,3----107,3-- 107,3

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 107,3 107,3----107,3-- 107,3

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 107,3 107,3----107,3-- 107,3

Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

28

KIADÁSOK -- -- -- 180,0 180,0----180,0-- 180,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 180,0 180,0----180,0-- 180,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 180,0 180,0----180,0-- 180,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 180,0 180,0----180,0-- 180,0

Pannon Park projekt előkészítése ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )29

KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt 
társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

30

KIADÁSOK -- -- -- 80,0 80,0----80,0-- 80,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 80,0 80,0----80,0-- 80,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 80,0 80,0----80,0-- 80,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 80,0 80,0----80,0-- 80,0

Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )31

KIADÁSOK -- -- -- 485,0 485,0----485,0-- 485,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 485,0 485,0----485,0-- 485,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 485,0 485,0----485,0-- 485,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 485,0 485,0----485,0-- 485,0

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )32

Baja Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )132

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --
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1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )232

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )332

KIADÁSOK 120,0 -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 120,0 -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 120,0 -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 120,0 -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )432

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Gyula Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )532

KIADÁSOK 1 800,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 800,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 800,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 800,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Orosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )632

KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Bükkzsérc Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )732

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Mezőcsát Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )832

KIADÁSOK -- -- -- 130,0 130,0----130,0-- 130,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 130,0 130,0----130,0-- 130,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 130,0 130,0----130,0-- 130,0922
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 130,0 130,0----130,0-- 130,0

Mezőkövesd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )932

KIADÁSOK 650,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 650,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 650,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 650,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1032

KIADÁSOK 400,0 -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 400,0 -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 400,0 -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 400,0 -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1132

KIADÁSOK -- -- -- 280,0 280,0----280,0-- 280,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 280,0 280,0----280,0-- 280,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 280,0 280,0----280,0-- 280,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 280,0 280,0----280,0-- 280,0

Szerencs Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1232

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Csongrád Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1332

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Bicske Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1432

KIADÁSOK 500,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 500,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 500,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 500,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Pusztavám Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1532

KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1632923



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 450,0 -- -- 450,0 450,0----450,0-- 450,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 450,0 -- -- 450,0 450,0----450,0-- 450,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 450,0 -- -- 450,0 450,0----450,0-- 450,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 450,0 -- -- 450,0 450,0----450,0-- 450,0

Nyíracsád Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1732

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Nyíradony Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1832

KIADÁSOK 250,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 250,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 250,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 250,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Hatvan Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1932

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Kisújszállás Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2032

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Mezőtúr Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2132

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2232

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2332

KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0924
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 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 200,0 200,0----200,0-- 200,0

Szügy Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2432

KIADÁSOK -- -- -- 320,0 320,0----320,0-- 320,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 320,0 320,0----320,0-- 320,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 320,0 320,0----320,0-- 320,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 320,0 320,0----320,0-- 320,0

Cegléd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2532

KIADÁSOK 250,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 250,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 250,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 250,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Dabas Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2632

KIADÁSOK 100,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 100,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 100,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 100,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2732

KIADÁSOK -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Szentendre Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2832

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Csurgó Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2932

KIADÁSOK 156,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 156,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 156,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 156,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3032

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0925
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Csepreg Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3132

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 50,0 50,0----50,0-- 50,0

Jánosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3232

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Körmend Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3332

KIADÁSOK 120,0 -- -- 225,0 225,0----225,0-- 225,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 120,0 -- -- 225,0 225,0----225,0-- 225,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 120,0 -- -- 225,0 225,0----225,0-- 225,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 120,0 -- -- 225,0 225,0----225,0-- 225,0

Kőszeg Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3432

KIADÁSOK 350,0 -- -- 330,0 330,0----330,0-- 330,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 350,0 -- -- 330,0 330,0----330,0-- 330,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 350,0 -- -- 330,0 330,0----330,0-- 330,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 350,0 -- -- 330,0 330,0----330,0-- 330,0

Szentgotthárd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3532

KIADÁSOK 300,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 300,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 300,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 300,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3632

KIADÁSOK -- -- -- 150,0 150,0----150,0-- 150,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 150,0 150,0----150,0-- 150,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 150,0 150,0----150,0-- 150,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 150,0 150,0----150,0-- 150,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3732

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Pápa Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3832

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0 -- --926
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1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 500,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 500,0 -- -- 500,0 500,0----500,0-- 500,0

Tapolca Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3932

KIADÁSOK -- -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 250,0 250,0----250,0-- 250,0

Várpalota Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4032

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Keszthely Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4132

KIADÁSOK 160,0 -- -- 236,0 236,0----236,0-- 236,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 160,0 -- -- 236,0 236,0----236,0-- 236,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 160,0 -- -- 236,0 236,0----236,0-- 236,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 160,0 -- -- 236,0 236,0----236,0-- 236,0

Lenti Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4232

KIADÁSOK -- -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4332

KIADÁSOK -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4432

KIADÁSOK 600,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 600,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 600,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 600,0 -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4532

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 2 000,0 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0927
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 2 000,0 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4632

KIADÁSOK 2 150,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2 150,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2 150,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2 150,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4732

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 500,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 500,0 -- -- 350,0 350,0----350,0-- 350,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4832

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 1 250,0 1 250,0----1 250,0-- 1 250,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 1 250,0 1 250,0----1 250,0-- 1 250,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 000,0 -- -- 1 250,0 1 250,0----1 250,0-- 1 250,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 000,0 -- -- 1 250,0 1 250,0----1 250,0-- 1 250,0

Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4932

KIADÁSOK -- -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5032

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

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 1 100,0 1 100,0----1 100,0-- 1 100,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 000,0 -- -- 1 100,0 1 100,0----1 100,0-- 1 100,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 000,0 -- -- 1 100,0 1 100,0----1 100,0-- 1 100,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5132

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 500,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 500,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5232

KIADÁSOK 750,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 750,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 750,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 750,0 -- -- 650,0 650,0----650,0-- 650,0

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5332928
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KIADÁSOK 1 200,0 -- -- 430,0 430,0----430,0-- 430,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 200,0 -- -- 430,0 430,0----430,0-- 430,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 200,0 -- -- 430,0 430,0----430,0-- 430,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 200,0 -- -- 430,0 430,0----430,0-- 430,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5432

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 000,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 000,0 -- -- 800,0 800,0----800,0-- 800,0

Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5532

KIADÁSOK 3 900,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 3 900,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 3 900,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 3 900,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5632

KIADÁSOK 1 900,0 -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 900,0 -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 900,0 -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 900,0 -- -- 600,0 600,0----600,0-- 600,0

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5732

KIADÁSOK 750,0 -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 750,0 -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 750,0 -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 750,0 -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5832

KIADÁSOK 1 750,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 750,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 750,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 750,0 -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5932

KIADÁSOK 950,0 -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 950,0 -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 950,0 -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 950,0 -- -- 700,0 700,0----700,0-- 700,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6032

KIADÁSOK 800,0 -- -- 1 300,0 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 800,0 -- -- 1 300,0 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0929
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 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 800,0 -- -- 1 300,0 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 800,0 -- -- 1 300,0 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0

Gyál Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6132

KIADÁSOK -- -- -- 78,0 78,0----78,0-- 78,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 78,0 78,0----78,0-- 78,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 78,0 78,0----78,0-- 78,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 78,0 78,0----78,0-- 78,0

Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6232

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

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 1 000,0 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 1 000,0 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Nagykőrös Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6332

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0

Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )33

KIADÁSOK -- -- -- 30,0 30,0----30,0-- 30,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 30,0 30,0----30,0-- 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 30,0 30,0----30,0-- 30,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 30,0 30,0----30,0-- 30,0

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )34

KIADÁSOK -- -- -- 17,5 17,5----17,5-- 17,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 17,5 17,5----17,5-- 17,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 17,5 17,5----17,5-- 17,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 17,5 17,5----17,5-- 17,5

Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )35

KIADÁSOK -- -- -- 6,0 6,0----6,0-- 6,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6,0 6,0----6,0-- 6,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,0 6,0----6,0-- 6,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 6,0 6,0----6,0-- 6,0

Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )36

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 100,0 100,0----100,0-- 100,0930
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Kifutó tételek ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )50

Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

150

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --

Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

250

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --

Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 
( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

350

KIADÁSOK 22,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 22,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 22,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 22,0 -- -- -- ---------- --

Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

450

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,0 -- -- -- ---------- --

Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

550

KIADÁSOK 10,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 10,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 10,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 10,0 -- -- -- ---------- --

Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

650

KIADÁSOK 1,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,0 -- -- -- ---------- --
931
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,0 -- -- -- ---------- --

Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

750

KIADÁSOK 12,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 12,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 12,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 12,0 -- -- -- ---------- --

Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

850

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

950

KIADÁSOK 13,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 13,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 13,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 13,5 -- -- -- ---------- --

Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1050

KIADÁSOK 13,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 13,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 13,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 13,5 -- -- -- ---------- --

Kákics, mint gesztor és Okorág településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1150

KIADÁSOK 8,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 8,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 8,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 8,8 -- -- -- ---------- --

Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1250

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --932
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Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1350

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1450

KIADÁSOK 3,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 3,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 3,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 3,5 -- -- -- ---------- --

Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1550

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,0 -- -- -- ---------- --

Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1650

KIADÁSOK 17,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 17,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 17,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 17,0 -- -- -- ---------- --

Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1750

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az 
egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 07201 Települési 
vízellátás és vízminőség-védelem )

1850

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --933
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Monostorpályi  településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

1950

KIADÁSOK 5,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 5,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 5,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 5,0 -- -- -- ---------- --

Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2050

KIADÁSOK 6,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 6,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 6,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 6,0 -- -- -- ---------- --

Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2150

KIADÁSOK 2,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,5 -- -- -- ---------- --

Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2250

KIADÁSOK 13,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 13,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 13,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 13,0 -- -- -- ---------- --

Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2350

KIADÁSOK 1,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,9 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,9 -- -- -- ---------- --

Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2450

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,0 -- -- -- ---------- --

934
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Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2550

KIADÁSOK 1,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,1 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,1 -- -- -- ---------- --

Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 
( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2650

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2750

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,0 -- -- -- ---------- --

Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 
( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2850

KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 4,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 4,0 -- -- -- ---------- --

Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

2950

KIADÁSOK 1,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,0 -- -- -- ---------- --

Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

3050

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --
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Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

3150

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

Ős-Dráva Program ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3250

KIADÁSOK 80,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 80,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 80,6 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 80,6 -- -- -- ---------- --

Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3350

KIADÁSOK 58,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 58,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 58,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 58,5 -- -- -- ---------- --

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

3450

KIADÁSOK 996,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 996,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 996,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 996,2 -- -- -- ---------- --

Tamási város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3550

KIADÁSOK 682,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 682,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 682,9 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 682,9 -- -- -- ---------- --

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi  fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő 
kártalanítása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3650

KIADÁSOK 888,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 888,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 888,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 888,2 -- -- -- ---------- --

Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása ( 
01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3750

KIADÁSOK 3,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 3,0 -- -- -- ---------- --936



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 3,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 3,0 -- -- -- ---------- --

Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása ( 
01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3850

KIADÁSOK 0,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 0,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 0,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 0,8 -- -- -- ---------- --

Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához 
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

3950

KIADÁSOK 3,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 3,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 3,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 3,2 -- -- -- ---------- --

Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 07201 
Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

4050

KIADÁSOK 1,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,4 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,4 -- -- -- ---------- --

Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás 
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatás ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

4150

KIADÁSOK 5,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 5,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 5,1 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 5,1 -- -- -- ---------- --

Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 07201 
Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

4250

KIADÁSOK 1,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1,4 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1,4 -- -- -- ---------- --

Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 07201 
Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

4350

KIADÁSOK 6,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 6,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 6,5 -- -- -- ---------- --937
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2013. évi 
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 6,5 -- -- -- ---------- --

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál ( 12121 Közutak, hidak, 
autópályák, alagutak üzemeltetése )

4450

KIADÁSOK 750,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 750,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 750,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 750,0 -- -- -- ---------- --

Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

4550

KIADÁSOK 350,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 350,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 350,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 350,0 -- -- -- ---------- --

Margitszigeti Szökőkút átépítése ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )4650

KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 400,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 400,0 -- -- -- ---------- --

Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója ( 08141 Hitéleti tevékenységek )4750

KIADÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 200,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 200,0 -- -- -- ---------- --

Martonvásár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4850

KIADÁSOK 500,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 500,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 500,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 500,0 -- -- -- ---------- --

Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4950

KIADÁSOK 800,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 800,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 800,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 800,0 -- -- -- ---------- --

Mád község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5050

KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 400,0 -- -- -- ---------- --938



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 400,0 -- -- -- ---------- --

Karcag város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5150

KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 400,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 400,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 400,0 -- -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása ( 08124 
Előadóművészeti tevékenység )

5250

KIADÁSOK 11 853,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 11 853,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 11 853,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 11 853,0 -- -- -- ---------- --

A megyei önkormányzatok működésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5350

KIADÁSOK 4 891,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 4 891,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 4 891,3 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 4 891,3 -- -- -- ---------- --

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5450

KIADÁSOK 31 723,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 31 723,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 31 723,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 31 723,8 -- -- -- ---------- --

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

5550

KIADÁSOK 900,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 900,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 900,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 900,0 -- -- -- ---------- --

Kórós község templom felújításának támogatása ( 08141 Hitéleti tevékenységek )5650

KIADÁSOK 14,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 14,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 14,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 14,0 -- -- -- ---------- --

Drávaiványi község templom felújításának támogatása ( 08141 Hitéleti tevékenységek )5750

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,0 -- -- -- ---------- --939
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,0 -- -- -- ---------- --

Soltvadkert város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5850

KIADÁSOK 211,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 211,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 211,6 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 211,6 -- -- -- ---------- --

Bócsa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5950

KIADÁSOK 55,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 55,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 55,4 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 55,4 -- -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6050

KIADÁSOK 2 500,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2 500,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2 500,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2 500,0 -- -- -- ---------- --

Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6150

KIADÁSOK 1 100,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 100,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 1 100,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 1 100,0 -- -- -- ---------- --

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6250

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6350

KIADÁSOK 60,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 60,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 60,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 60,0 -- -- -- ---------- --

Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 
( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6450

KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 4,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 4,0 -- -- -- ---------- --940
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Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6550

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési 

szervnek

2,8 -- -- -- ---------- --

Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6650

KIADÁSOK 7,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 7,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 7,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési 

szervnek

7,0 -- -- -- ---------- --

Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása ( 
07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6750

KIADÁSOK 25,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 25,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 25,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 25,0 -- -- -- ---------- --

Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6850

KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 15,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 15,0 -- -- -- ---------- --

Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 
támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

6950

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2,8 -- -- -- ---------- --

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó ( 16012 Helyi önkormányzatok 
elszámolásai )

7050

KIADÁSOK 113 117,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 113 117,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 113 117,4 -- -- -- ---------- --941
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Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 113 117,4 -- -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )7150

KIADÁSOK 91 707,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 91 707,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 91 707,6 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 91 707,6 -- -- -- ---------- --

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )7250

KIADÁSOK 814,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 814,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 814,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 814,2 -- -- -- ---------- --

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )7350

KIADÁSOK 124,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 124,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 124,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 124,8 -- -- -- ---------- --

Építésügyi igazgatási feladatok ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )7450

KIADÁSOK 2 871,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 2 871,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 2 871,6 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 2 871,6 -- -- -- ---------- --

Üdülőhelyi feladatok ( 13201 Idegenforgalom )7550

KIADÁSOK 9 357,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 9 357,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 9 357,7 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 9 357,7 -- -- -- ---------- --

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése ( 06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással )7650

KIADÁSOK 167,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 167,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 167,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 167,5 -- -- -- ---------- --

Pénzbeli szociális juttatások ( 0616 Egyéb szociális támogatások )7750

KIADÁSOK 58 401,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 58 401,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 58 401,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 58 401,2 -- -- -- ---------- --

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )7850942
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KIADÁSOK 38 701,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 38 701,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 38 701,4 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 38 701,4 -- -- -- ---------- --

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások ( 06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással )7950

KIADÁSOK 21 378,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 21 378,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 21 378,7 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 21 378,7 -- -- -- ---------- --

Közoktatási hozzájárulások ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )8050

KIADÁSOK 286 071,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 286 071,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 286 071,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 286 071,5 -- -- -- ---------- --

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai ( 01114 Helyi önkormányzatok )8150

KIADÁSOK 44 645,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 44 645,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 44 645,9 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 44 645,9 -- -- -- ---------- --

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok ( 01114 Helyi önkormányzatok )8250

KIADÁSOK 5 400,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 5 400,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 5 400,0 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 5 400,0 -- -- -- ---------- --

Körjegyzőség működése ( 01114 Helyi önkormányzatok )8350

KIADÁSOK 4 238,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 4 238,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 4 238,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 4 238,5 -- -- -- ---------- --

Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

8450

KIADÁSOK 955,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 955,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 955,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 955,5 -- -- -- ---------- --

Önkormányzati fejezeti tartalék ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )8550

KIADÁSOK 5 533,8 -- -- -- ---------- -- -- --943



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 FOLYÓ KIADÁSOK 5 533,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 5 533,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 5 533,8 -- -- -- ---------- --

Megyei önkormányzati tartalék ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )8650

KIADÁSOK 500,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 500,0 -- -- -- ---------- --

 / 8 Tartalék 500,0 -- -- -- ---------- --

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )8750

KIADÁSOK 38 647,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 38 647,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 38 647,8 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 38 647,8 -- -- -- ---------- --

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja ( 01114 Helyi önkormányzatok )

8850

KIADÁSOK 20,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 20,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 20,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 20,5 -- -- -- ---------- --

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )8950

KIADÁSOK 42 322,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 42 322,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 42 322,3 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 42 322,3 -- -- -- ---------- --

Egyes szociális feladatok támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )9050

KIADÁSOK 99 473,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 99 473,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 99 473,9 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 99 473,9 -- -- -- ---------- --

A többcélú kistérségi társulások támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )9150

KIADÁSOK 31 430,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 31 430,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 31 430,3 -- -- -- ---------- --

Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra 31 430,3 -- -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/00/00/00 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 
évi kompenzációja (340539)

Új elem

Indoklás: A kormány 1108/2013. (III. 7.) határozatában döntött a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja érdekében a 2013. évi központi 
költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe 
történő előirányzat-átcsoportosításról.

07/00/00/00 Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata 
feladatainak támogatása (341517)

Új elem

Indoklás: A kormány 1295/2013. (V. 30.) határozatában döntött a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújításához a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról.

08/00/00/00 Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei 
rendezéséhez (341451)

Új elem

Indoklás: A kormány 1264/2013. (V. 14.) határozatában döntött a Siklósi Vár pénzügyi 
nehézségeinek rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

09/00/00/00 Csenger Község Önkormányzatának támogatása a 
temetőrongálás okozta károk helyreállításához 
(341495)

Új elem

Indoklás: A kormány 1290/2013. (V. 28.) határozatában döntött Csenger Város 
Önkormányzatának a temetőrongálás okozta károk helyreállítása érdekében 
nyújtandó támogatás biztosításához a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

10/00/00/00 Heves Megyei Önkormányzat feladatinak 
támogatása (341762)

Új elem

Indoklás: A kormány 1399/2013. (VII. 2.) határozatában döntött a Heves Megyei 
Önkormányzat feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

11/00/00/00 Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' 
program megvalósításához (341528)

Új elem

Indoklás: A kormány 1282/2013. (V. 24.) határozatában döntött „Szombathely a segítés 
városa” program megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról.

12/00/00/00 Monor Város Önkormányzata feladatai 
támogatása (341539)

Új elem

Indoklás: A kormány 1265/2013. (V. 16.) határozatában döntött Monor Város 
Önkormányzata feladatai támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

13/00/00/00 Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának 
támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató 
Tér befejezéséhez (341584)

Új elem

Indoklás: A kormány 1349/2013. (VI. 19.) határozatában döntött a nemesgörzsönyi Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér befejezéséhez a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá 
egyes kormányhatározatok módosításáról.

14/00/00/00 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 
költségek finanszírozásának támogatása (342006)

Új elem

Indoklás: A kormány 1424/2013. (VII. 10.) határozatában döntött az emberi fogyasztásra 
szánt vízminőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának 
folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról.

15/00/00/00 Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer 
támogatása (342017)

Új elem

Indoklás: A kormány 1424/2013. (VII. 10.) határozatában döntött az emberi fogyasztásra 
szánt vízminőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának 
folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról.

16/00/00/00 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (341740)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1365/2013 (IV. 24) határozatában döntött a pécsi vízmű helyzetének 
rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
előirányzat átcsoportosításról.

17/00/00/00 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
működésének támogatása (341995)

Új elem

Indoklás: A kormány 1390/2013. (VII. 1.) határozatában döntött Pécs Megyei Jogú Város 
működésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

18/00/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331784)

Új elem

Indoklás: A kormány 1389/2013. (VII. 1.) határozatában döntött Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról.

19/00/00/00 A helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása (342039)

Új elem

Indoklás: A kormány 1611/2013. (IX. 5.) határozatában döntött A helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/00/00/00 Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (342584)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1498/2013. (VII. 29.) és 1504/2013. (VII. 31.) határozataiban döntött 
Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról.

21/00/00/00 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli 
támogatása (297268)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1505/2013. (VII. 31.) és 1685/2013. (IX. 30.) határozataiban döntött a 
fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében 
szükséges intézkedésről.

22/00/00/00 Geszt Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (342595)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1582/2013. (VIII. 28.) és 2002/2013. (XII. 29.) határozataiban döntött 
egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

23/00/00/00 Itthon vagy - Magyarország szeretlek 
programsorozat (342706)

Új elem

Indoklás: A kormány 1564/2013. (VIII. 16.) határozatában döntött az Itthon vagy - 
Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról.

24/00/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
egyes fejlesztési feladatainak támogatása (342728)

Új elem

Indoklás: A kormány 1583/2013. (VIII. 28.) határozatában döntött a Miskolc-Lyukóvölgy 
városrészen áthaladó út felújítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

25/00/00/00 Normafa Park beruházás támogatása (343595) Új elem

Indoklás: A kormány 1674/2013. (IX. 30.) határozatában döntött a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról és a Normafa Park kiemelt beruházással összefüggő feladatokról.

26/00/00/00 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete 
fejlesztésének támogatása (343739)

Új elem

Indoklás: A kormány 1729/2013. (X. 11.) határozatában döntött a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi 
módosításáról.

27/00/00/00 Litér Község Önkormányzata feldatainak 
támogatása (344017)

Új elem

Indoklás: A kormány 1729/2013. (X. 11.) határozatában döntött a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi 
módosításáról.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

28/00/00/00 Jászapáti Város Önkormányzata városközpont 
fejlesztésének támogatása (344573)

Új elem

Indoklás: A kormány 1770/2013. (X. 25.) határozatában döntött Jászapáti Város 
Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

29/00/00/00 Pannon Park projekt előkészítése (344628) Új elem

Indoklás: A kormány 1862/2013. (XI. 19.) határozatában döntött a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének 
felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli 
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról.

30/00/00/00 A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-
ellátási feladatainak támogatása (344617)

Új elem

Indoklás: A kormány 1907/2013. (XII. 5.) határozatában döntött a főváros 2013–2014 telén 
esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

31/00/00/00 Bicske Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (344706)

Új elem

Indoklás: A kormány 1908/2013. (XII. 5.) határozatában döntött Bicske Város 
Önkormányzata által a Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság megvásárlása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/01/00/00 Baja Város feladatainak támogatása (345362) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/02/00/00 Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása 
(345373)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/03/00/00 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 
(339695)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/04/00/00 Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása 
(345384)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/05/00/00 Gyula Város feladatainak támogatása (339339) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/06/00/00 Orosháza Város feladatainak támogatása (345395) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/07/00/00 Bükkzsérc Község feladatainak támogatása 
(345406)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/08/00/00 Mezőcsát Város feladatainak támogatása (345417) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/09/00/00 Mezőkövesd Város feladatainak támogatása 
(339717)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/10/00/00 Sárospatak Város feladatainak támogatása 
(339706)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

32/11/00/00 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 
(345428)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/12/00/00 Szerencs Város feladatainak támogatása (345439) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/13/00/00 Csongrád Város feladatainak támogatása (345440) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/14/00/00 Bicske Város feladatainak támogatása (339439) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/15/00/00 Pusztavám Község feladatainak támogatása 
(345451)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/16/00/00 Balmazújváros Város feladatainak támogatása 
(339639)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/17/00/00 Nyíracsád Község feladatainak támogatása 
(345462)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/18/00/00 Nyíradony Város feladatainak támogatása 
(339600)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/19/00/00 Hatvan Város feladatainak támogatása (345473) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/20/00/00 Kisújszállás Város feladatainak támogatása 
(345484)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/21/00/00 Mezőtúr Város feladatainak támogatása (345495) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/22/00/00 Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 
(345506)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/23/00/00 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 
(345517)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/24/00/00 Szügy Község feladatainak támogatása (345528) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/25/00/00 Cegléd Város feladatainak támogatása (339362) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/26/00/00 Dabas Város feladatainak támogatása (339599) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/27/00/00 Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása 
(345539)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/28/00/00 Szentendre Város feladatainak támogatása 
(345540)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/29/00/00 Csurgó Város feladatainak támogatása (339640) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/30/00/00 Kisvárda Város feladatainak támogatása (345551) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/31/00/00 Csepreg Város feladatainak támogatása (345562) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/32/00/00 Jánosháza Város feladatainak támogatása 
(345573)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/33/00/00 Körmend Város feladatainak támogatása (339673) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/34/00/00 Kőszeg Város feladatainak támogatása (339684) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/35/00/00 Szentgotthárd Város feladatainak támogatása 
(339462)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/36/00/00 Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 
(345584)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/37/00/00 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 
(345595)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/38/00/00 Pápa Város feladatainak támogatása (339340) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/39/00/00 Tapolca Város feladatainak támogatása (345606) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/40/00/00 Várpalota Város feladatainak támogatása (345617) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/41/00/00 Keszthely Város feladatainak támogatása (339662) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/42/00/00 Lenti Város feladatainak támogatása (345628) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/43/00/00 Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (345639)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/44/00/00 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339351)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/45/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 
kiegészítő támogatása (345662)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/46/00/00 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása (331795)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/47/00/00 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339373)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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32/48/00/00 Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339451)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/49/00/00 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (345640)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/50/00/00 Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(339384)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/51/00/00 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339395)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/52/00/00 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334917)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/53/00/00 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331817)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/54/00/00 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(339473)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/55/00/00 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334906)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

32/56/00/00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331828)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/57/00/00 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334939)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/58/00/00 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339406)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/59/00/00 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334928)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/60/00/00 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339417)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/61/00/00 Gyál Város feladatainak támogatása (345651) Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/62/00/00 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331851)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

32/63/00/00 Nagykőrös Város feladatainak támogatása 
(345684)

Új elem

Indoklás: A kormány az 1967/2013. (XII. 17.) határozatában döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

33/00/00/00 Mályi Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (345806)

Új elem

Indoklás: A kormány 2050/2013. (XII. 30.) határozatában döntött Mályi Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében 
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról.

34/00/00/00 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (345817)

Új elem

Indoklás: A kormány 2052/2013. (XII. 30.) határozatában döntött Szakonyfalu Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

35/00/00/00 Szentjakabfa Község Önkormányzatának 
támogatása (345828)

Új elem

Indoklás: A kormány 2001/2013. (XII. 29.) határozatában döntött Szentjakabfa Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról.

36/00/00/00 Páty Község Önkormányzata általános iskola 
felújításának támogatása (345839)

Új elem

Indoklás: A kormány 2051/2013. (XII. 30.) határozatában döntött Páty Község 
Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli  előirányzat-átcsoportosításról.
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezet 2013. évi céljainak 
meghatározásánál két fő szempont került figyelembevételre: 
- külső feltételeknek való megfelelés, 
- adott keretek között a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb működés, a 

szakpolitikai célok végrehajtása, szükség esetén ezek prioritás alapú rangsorolása. 
 
A külső feltételek, adottságok között kiemelt szerepet töltöttek be a gazdasági-költségvetési 
keretek, meghatározták a KIM 2013. évi gazdálkodásának főbb összegeit, keretszámait.  
 
A KIM legfontosabb 2013. évi szakmapolitikai céljai az alábbiak voltak:  
 
Területi közigazgatás átalakításának folytatása, a Jó Állam kialakítása, a közigazgatás 
fejlesztése, megújítása 
 
A területi közigazgatás átalakítási folyamata 2013-ban folytatódott. A Jó Állam kialakításának 
egyik elemeként 2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves 
egységét képező járások. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeként felálló 
kerületi és járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten 
intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ennek megfelelően a területi közigazgatás új 
szintjével, a járások kialakításával 2013 évben megvalósult az a kormányzati szándék, 
amelynek célja az államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok szétválasztása, a 
szolgáltató közigazgatás létrehozása.  A járási rendszer kialakításával párhuzamosan az 
ügysegédi rendszer kialakításával az állam közelebb került az állampolgárokhoz, az 
ügyintézés valóban gyorsabb és költséghatékonyabb lett. 
 
2011. június 10-én került közreadásra a Jó Állam megteremtését, a közigazgatás 
újjászervezését, fejlesztését megalapozó Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program. A 
Program tartalmazza a célok elérésének intézkedési tervét a 2011-2013. közötti időszakra. Az 
intézkedési terv szerinti ütemezésben 2013-ra szerepelt a kormányablakok hálózatának 
kiterjesztése és továbbfejlesztése, ezzel megvalósítva a többcsatornás, integrált, egyablakos 
ügyfélszolgálati rendszert.  
 
Ezen célkitűzés mentén megkezdődött az ügyfélközpontú kormányablakok kialakítása, 
amelyben lehetőség nyílik a magas színvonalú közigazgatás a „Jó Állam” koncepciójának 
megfelelő, racionális és hatékony működésre és az állampolgárok ügyfél-centrikus minél, 
közelebbi helyszínen, magas színvonalon történő hatékony kiszolgálásra. A 
Kormányablakokban dolgozó – országos szinten 6617 fő – ügyintéző szakmai felkészítése 
megtörtént.  
 
Az intézkedési terv forrását nagyrészt az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program 
(ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) biztosította, így az uniós 
társfinanszírozású projektek megvalósítása a Magyary Program végrehajtása szempontjából is 
kiemelt feladat volt. 
 
Igazságügy 
Az igazságügyi szakterületen 2013-ban több kiemelkedően fontos lépés történt. Kiemelkedő 
jelentőségű volt az új Büntető Törvénykönyv (Btk.) és az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 
hatályba lépése. Az új Btk. 2013. július 1-jén hatályba lépett, az Országgyűlés által 2013. 
február 26-án elfogadott új Ptk. pedig 2014. március 15-én lépett hatályba. 
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Szervezetrendszert, feladatokat érintő változás 
 
A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal összefüggésben a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve 
szükségesnek tartotta olyan intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs 
és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feletti 
középirányítói feladatok ellátására. Ezen elvárásnak megfelelően döntés született a Nemzeti 
Államigazgatási Központnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalba (KIH) történő 
beolvasztására.  
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításával a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium feladatai közül kikerült a választások és népszavazások 
lebonyolításának feladata. Ezzel egyidejűleg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény által létrehozott Nemzeti Választási Iroda részére átadásra került a feladatok ellátására 
szolgáló „Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása” fejezeti kezelésű előirányzat is.   
 
A Kormány döntésének megfelelően a Miniszterelnökség fejezethez kerültek átadásra 
„Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás”, a „Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány” és az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” fejezeti 
kezelésű előirányzatok.  
 
KIM Fejezet (költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat) összesen: 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  366 034,9 243 113,7 243 113,7 350 088,6 294 146,3 80,4 84,0 

 ebből: személyi juttatás 167 405,9 117 855,5 117 855,5 133 612,5 125 112,0 74,7 93,6 

Bevétel  139 955,3 53 032,0 53 032,0 116 569,5 115 727,0 82,7 99,3 

Támogatás  238 806,8 190 081,7 190 081,7 202 895,2 203 256,2 85,1 100,2 

Előirányzat-maradvány 
  

24 956,2 –   30 623,9 26 759,9 107,2 87,4 

Létszám (fő)   59 388 35 022 35 022 35 749 36 283 61,1 101,5 
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1. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása 
(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu) 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatás (a továbbiakban: minisztérium, KIM 
Igazgatás) a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához 
szükséges hivatali feladatokat látja el. Felelős többek között a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, az e-
közigazgatásért, a közigazgatás-fejlesztésért és –szervezésért, az állampolgársági, 
anyakönyvi, kárpótlási ügyekért, az igazságügyért, a közokiratok kezelésének szakmai 
irányításáért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a társadalompolitika 
összehangolásáért, a tudománypolitika koordinációjáért, a minősített adatok védelmének 
szakmai felügyeletéért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért és az 
áldozatsegítésért. 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatás alaptevékenységeként ellátott 
feladatait a KIM alapító okiratában (VIII/1703/9/2013.), a KIM Szervezeti és Működési 
Szabályzatában [17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás], valamint a hatályos jogszabályokban 
meghatározottak szerint látja el. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  10 592,8  8 434,4  8 434,4  15 924,9  12 806,4  120,9 80,4 

 ebből:  személyi juttatás 5 722,8  5 664,2  5 664,2  6 564,8  5 905,7  103,2 90,0 

Bevétel  2 783,1  519,0  519,0  6 750,7  6 757,6  242,8 100,1 

Támogatás  8 534,2  7 915,4  7 915,4  7 349,0  7 349,0  86,1 100,0 

Előirányzat-maradvány  695,1  – – 1 825,2  1 160,1  166,9 63,6 

Létszám (fő)   924**  865*  865  849  852**   92,2 100,4 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
      millió forintban egy tizedessel                    fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támogat

ás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedél
yezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 8 434,4 519,0 7 915,4 5 664,2 865 

Módosítások jogcímenként *           

2012. évi maradvány felhasználása 1 825,2 1 825,2   392,3   

961



 
 
Működési bevételek többlete 
(cégnyilvántartás, KÜM fejezettől 
szakdiplomaták költségeire, MKK 
működésének támogatására, Uniós projektek 
teljesítéséhez) 

509,3 509,3   63,1 

  
Működési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson belül 3 584,9 3 584,9   1 376,1   
Ebből:           
 = előző évi maradvány átvétele (EU tanácsi 
utak térítése, Kőrösi Csoma Sándor 
programhoz, uniós projektekre, perveszteség 
fedezetére) 

432,7  432,7   217,0 

  

    = uniós projekthez kapcsolódó átvétel 3 152,4  3152,4   1 167,1   

    = EU Tanács által térített utak  19,8  19,8       
   =  Kőrösi Csoma Sándor programhoz 
kapcsolódóan fejezeti kezelésű előirányzatból 
kapott összeg visszatérítése 

-30,0  -30,0   -9,6 

  

   =  Montenegrói igazságügyi projekt 
költségeire megállapodás alapján átvétel 

5,0  5,0     

  

    = KEK elnökség rendezvényeihez 
megállapodás alapján átvétel 

5,0  5,0   1,6 

  

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson belül 2 131,7 2 131,7       
Ebből:           
    = uniós projektekhez kapcsolódó átvétel 1 957,7  1 957,7     

  
    = Fejezeti kezelésű előirányzatból Nemzeti 
Lovas Programhoz 

9,0  9,0     
  

   =  NBF beruházásra 1562/2013.(VIII.16.) 
Korm. határozat 

100,0  100,0     
  

    = KIM - MeG megállapodás - budapesti 
beruházás fejlesztési céljaira 

65,0  65,0     
  

Konferenciák térítése külföldi szervezettől 4,5 4,5   1,9   

Támogatás -566,4   -566,4 -278,0   
Kompenzáció 1159/2013.(III.28.) Korm. 
határozat és 1990/2013. (XII.29.) Korm. 
határozat alapján  

9,8    9,8  
7,7 

  

Nemzeti Jogszabálytár működési költségeinek 
fedezetére 1173/2013. (IV.5.) Korm. határozat 

379,4    379,4     

Prémiumévesek költségeinek térítése 8/2005. 
(II. 8.) PM rendelet 

59,1   59,1  46,5   

Átmeneti megtakarítás terhére fejezeti elvonás -893,4    -893,4  -308,6   

Zárolás és csökkentés a túlzott hiány eljárás 
megszűntetése érdekében a 1259/2013.(V.13.) 
Korm. határozat és 1968/2013. (XII.17.) 
Korm. határozat alapján 

-130,0    -130,0     

1617/2013. (IX.5) Korm. határozat alapján 
KIM - NFM fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás - gépkocsivezető illetményével 
összefüggően 

-0,4    -0,4 -0,4   

1613/2013.(IX.5.) Korm. határozat alapján 
NVI-KIM közötti előirányzat átcsoportosítás 
az NVI-nek átadott feladatokkal kapcsolatban 

-30,1    -30,1 -23,2 -16 

1665/2013. (IX.20.) Korm. határozat alapján 
KIM - MeG közötti előirányzat 
átcsoportosítás  

7,2    7,2     
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Fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

32,0    32,0     

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások miatti módosítás 

1,3 1,3   -654,8   

2013. évi módosított előirányzat 15 924,9 8 575,9 7 349,0 6 564,8 849 

 
A minisztérium feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 8 434,4 millió forint állt 
rendelkezésre, melynek fedezete 516,0 millió forint összegű működési bevétel, 3,0 millió 
forint kölcsön visszafizetéséből származó bevétel, 7 915,4 millió forint a támogatás. 
 
A módosított előirányzat valamennyi jogcímen összességében 7 490,5 millió forint összegű 
növekedést mutat.  
 
Előirányzatok felhasználása 
A rendszeres személyi juttatások 4 422,0 millió forint összegű eredeti előirányzata 
biztosította a minisztérium dolgozóinak a havi rendszeres, jogszabály szerinti illetményét, 
amely 2013. évben összesen 4 106,2 millió forint összegben teljesült.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások terhére történt a cafetéria juttatás keretében – 
200 ezer forint kerethatáron belül – igényelt juttatások kifizetése (Erzsébet utalvány, SZÉP 
kártya szállás, SZÉP kártya vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék 
utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi 
napidíj kifizetések, a jubileumi jutalmak kifizetése, valamint a célfeladat kitűzéséhez 
kapcsolódó kifizetések. A nem rendszeres juttatások előirányzata biztosította továbbá a 
kormánytisztviselők és munkavállalók ruházati költségeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó 
védőszemüveg költségtérítésnek, a közlekedési költségtérítésnek (munkába járás, hétvégi 
hazautazás), a bankszámla költségtérítésnek, a munkavállalók továbbtanulásával és 
közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítéseknek, illetve a szociális és temetési 
segély kifizetéseknek a fedezetét. Az összes nem rendszeres személyi juttatás terhére történő 
kifizetés 891,6 millió forint volt. 
 
A külső személyi juttatások előirányzat terhére teljesült – 907,9 millió forint összegben - a 
minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi 
Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a 
felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bér kifizetése, valamint a 
prémiuméves programban részt vevők illetményének és cafetéria juttatásainak kifizetése.  
 
A személyi juttatások módosított előirányzata a fentieken túlmenően biztosította: 

• az uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi költségeit, 
• a prémiuméves foglalkoztatási program keretében 11 fő prémiuméves dolgozó 

részére történt kifizetéseket; 
• a Kőrösi Csoma Sándor Program kitűzött céljainak megvalósításához szükséges 

forrást, 
• a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához 

szükséges fedezetet. 
• a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás fedezetét. 

 
Létszámváltozások 
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű 
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
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1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat alapján a 2013-as engedélyezett létszámkeret 865 főben 
került megállapításra, mely év v égére 849 főre módosult. 
 
A KIM és a Nemzeti Választási Iroda között aláírt megállapodás alapján 2013. augusztus 1-jei 
hatállyal 16 fő került átadásra az NVI-hez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény alapján, a választásokkal és népszavazások lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátására.  

 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata egyrészt a 
személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt a természetbeni 
juttatások és reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a 
vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek 1 638,7 millió forint 
összegben. 

 
A dologi kiadások előirányzata összességében 2 827,6 millió forinttal növekedett, mely az 
alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét biztosította: 

• az ÁFA körbe tartozó központosított bevételek ÁFA befizetési kötelezettségének 
teljesítése, 

• a jogszabály alapján központosított bevételekből levonható költségek, 
• a cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadások, 
• az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, 

szállás és taxi költségei,  
• a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének 2014. évi kiadásai, 
• Kőrösi Csoma Sándor Program keretében biztosított külföldi kiküldetések költségei, 
• az EKOP és ÁROP uniós projektek terhére finanszírozott költségek, 
• a túlzott hiányeljárás megszűntetése érdekében történt zárolás és végleges elvonás 

(130,0 millió forint). 
 

A dologi kiadás módosított előirányzata 4 097,5 millió forint volt 2013 évben, mely 3 019,7 
millió forint összegben teljesült. 
 
A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra: 

• Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan 2013-ban készletbeszerzések és 
kommunikációs szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett, 40,6 millió 
forint, illetve 133,1 millió forint összegekben. Az előző évhez képest a 
készletbeszerzési kiadások 19,8%-kal növekedtek, míg a kommunikációs 
szolgáltatások kiadásai 4,8%-kal csökkentek. A készletbeszerzések elsősorban a 
kitüntetésekhez kapcsolódó kiadások voltak. A céginformáció működtetése kapcsán a 
cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal 
elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával és 
fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások kerültek kifizetésre. 

• Szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2013-ban 412,2 millió forintot költött, mely 
55,3%-kos növekedést mutat az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadásokon belül 
jelentős tételt jelent a bérleti és lízingdíj kiadások összege 179,9 millió forint összege. 

• A vásárolt közszolgáltatások aránya a dologi kiadásokon belül 10,3% volt. Ezen 
előirányzaton kerültek teljesítésre a cégközlöny szerkesztésével, kiadásával 
kapcsolatos kiadások a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és 
költségtérítéséről szóló 22/2006. (V.18.) IM rendelet 9. §-a alapján 71,1 millió forint 
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összegben, valamint a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségei 239,2 millió 
forint összegben.  

• A dologi kiadások előirányzata biztosította továbbá a minisztériumot terhelő 
befizetendő Áfa kötelezettség teljesítését is. A cégnyilvántartás bevételei (beszámoló 
közzététel, céginformáció), valamint a csereügyletekből származó bevételek 27,0 %-os 
általános forgalmi adó kötelesek. A minisztériumnak a 2013-ban összesen 380,8 millió 
forint befizetendő ÁFA kötelezettsége volt, melyből a fordított adó miatti befizetési 
kötelezettség az 0,8 millió forint volt. 

• A dologi kiadások előirányzatból kerültek kifizetésre a külföldi kiküldetésekkel 
kapcsolatos szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségek, illetve a 
protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs 
kiadások. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások teljes összege 2013-ban 453,4 
millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 15,0%, 2012-es 
évhez képest ez 73,9%-os növekedést jelent. A növekedést többek között a Kőrösi 
Csoma Sándor Program megvalósításával kapcsolatos kiadások elszámolása 
eredményezte. Továbbá 2012 évhez képest 2013-ban a fogadási keret terhére történő 
kiadások a duplájára növekedtek. 

• A számlázott szellemi tevékenység előirányzaton a szakmai munka támogatására 
fordított tanácsadási díj és az ügyvédi jogsegélyszolgálat kiadásai kerültek 
elszámolásra 674,7 millió forint összegben. Ennek aránya az összes dologi kiadáson 
belül 22,3%. A teljesítés az előző évhez képest 19,0%-kal emelkedett.  

• Az adók, díjak, befizetések előirányzaton a munkáltató által fizetett személyi 
jövedelemadó, a rehabilitációs hozzájárulás teljesítése, a közbeszerzési díj, illetve 
díjak, egyéb befizetések kerültek elszámolásra összesen 157,5 millió forint 
összegben. A teljesítés az előző évhez képest 2,8%-os növekedést mutat. 

• Az egyéb dologi kiadások előirányzaton konferencia részvételi díjak, tanfolyami 
díjak, késedelmi kamat, önrevíziós pótlék és perköltség került kifizetésre összesen 
59,1 millió forint összegben. A 2012-es évhez viszonyítva ez 72,5%-os csökkenést 
jelent, az előirányzaton történt teljesítés aránya a dologi kiadásokon belül 1,9%.  

 
Előző évi előirányzat maradvány terhére a működési célú támogatásértékű pénzeszköz 
átadása előirányzaton 182,1 millió forint került kifizetésre. Ebből: 

• a Külügyminisztérium részére megállapodás alapján 127,2 millió forint előirányzat 
maradvány került átadásra, mely az EU állandó képviselet munkájához kapcsolódó 
szakdiplomaták kihelyezésének költségeit 122,6 millió forint összegben, a 
gyakornokok részére bérelt lakás költségeit 4,6 millió forint összegben fedezte;  

• a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala felé 
továbbutalásra került a 2012. III. negyedévi EU Tanácsi utak megtérítése 0,4 millió 
forint értékben; 

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére az ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 kódjelű 
"Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése" c. projektből 39,5 
millió forint került átadásra; 

•  a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak az ÁROP-1.2.7-2012-2012-0001 kódjelű, 
„Kormányhivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésű kiemelt projektből 15,0 millió 
forint került átadásra. 

 
A támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak előirányzaton 0,9 
millió forint került kifizetésre, amely elszámolási maradványként a Bethlen Gábor Alapkezelő 
felé keletkezett kötelezettség 2013. évi pénzügyi teljesítése. 
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Az intézményi beruházási kiadások eredeti 32,5 millió forintos előirányzata 2 236,7 millió 
forinttal növekedett.  
 
Az előirányzat növekedése jelentős mértékben az uniós projektek keretében történt 
fejlesztések miatt következett be. Biztosította a Nemzetbiztonsági Felügyelet 
számítástechnikai eszközeinek beszerzését, valamint a budapesti beruházások keretében az 
Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósítását. 
 
A beruházások áfa nélküli teljesítése a 2013-ban 1 615,1 millió forint volt. 
 
Vagyoni értékű jogok 1 478,6 millió forint összegben kerültek elszámolásra, szoftverek, 
festmények, fényképek felhasználói joga, alkalmazások fejlesztése, folyamatábrázoló 
szoftver, valamint tanulmányok költségeire.  
Szellemi termékek között 63,2 millió forint került elszámolásra ÁROP és EKOP projektek 
keretében szoftverfejlesztések költségeire. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök 
vásárlására, létesítésére áfa nélkül 72,2 millió forintot, valamint gépek, berendezések, 
felszerelések vásárlására 1,1 millió forintot fordított a minisztérium 2013-ban. A felmerült 
költségek a szükséges informatikai és ügyviteli eszközök beszerzését fedezte. 
 
Bevételek alakulása 
A közhatalmi bevételek között a minisztériumnak közvetítői névjegyzékkel, szakértői 
névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett 
bevétele 3,5 millió forint összegben.  
 
Az intézményi működési bevételek között a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói 
vizsgáztatással, szakoktatói vizsgáztatással kapcsolatban 125,6 millió forint, a 
cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből 210,1 millió forint, a 
szerzői jogok értékesítésével kapcsolatos szerződésből adódóan 58,2 millió forint bevétel 
származott. 
 
Az egyéb sajátos bevételek jogcímen bérleti díj, a minisztérium dolgozóinak nyújtott 
családalapítási kölcsön törlesztő részletei után fizetendő kamat, alkalmazottak térítései, 
valamint az Igazgatás követeléseinek befizetéseiből (perköltségek) származtak bevételek, 
összesen 225,2 millió forint összegben. 
 
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen az EU Bizottság 2,7 
millió forintot utalt a végrehajtók, közjegyzők képzésére. Az Európai Területi Társulások 
jóváhagyó hatóságai 2. konferenciájának költségeire 1,8 millió forintot kapott a minisztérium. 
 
A minisztérium dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott családalapítási kölcsönök törlesztő 
részletei 3,3 millió forint értékben teljesültek 2013-ban. 
 
A működési bevételek többlete a cégnyilvántartással összefüggő költségek, jogszabályok 
alapján levonható bevételeiből származik, amely biztosította a többletbevétel ÁFA befizetési 
kötelezettségét, az E-beszámoló rendszer fejlesztését, üzemeltetését, a cégbírósági eszközpark 
karbantartását és az E-számlázás működéséhez szükséges rendszertámogatást. 
 
A bevételi többlet további jelentős része az előző évek NAV számlára történő túlfizetéseinek 
rendezéséből származik (190,6 millió forint), ami az uniós feladatokhoz kapcsolódó 
minisztériumot terhelő kiadásokat, a Külügyminisztérium állományában lévő, minisztériumi 
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feladatokat ellátó szakdiplomaták 2013. évi és a Magyar Kormánytisztviselő Kar 2013. évi 
költségeinek fedezetét biztosította. A bevételi többlet maradványa fedezetet nyújt továbbá a 
Külügyminisztérium állományában lévő, minisztériumi feladatokat ellátó szakdiplomaták 
2014. évi költségeire is. 
 

A költségvetési támogatások 7 915,4 millió forint eredeti előirányzata év végére 566,4 millió 
forinttal csökkent. A csökkenés legjelentősebb részét az átmeneti megtakarítások fejezet általi 
elvonása okozta, amely összesen 893,4 millió forint volt. Csökkentette továbbá az 
előirányzatot a 1259/2013. (V.13.) és az 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozatokban előírt 
zárolás, illetve csökkentés, valamint a megalakult Nemzeti Választási Iroda részére történő 
feladatátadáshoz kapcsolódó 32,0 millió forint támogatás átadása. Növelte viszont a 
támogatási előirányzatot a Nemzeti Jogszabálytár működési költségeire biztosított 379,4 
millió forint többlettámogatás, a prémiumévesekkel kapcsolatos többlettámogatás, valamint a 
2013. évi kompenzáció összege. 
 

2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
A KIM-nél 2012-ben 1 419,7 millió forint maradvány keletkezett, melyet kiegészít 405,5 
millió forint előző évi fel nem használt maradvány. A jóváhagyandó előirányzat maradvány 
összege 1 825,2 millió forint volt, melyből 1 821,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként, 4,2 millió forint pedig költségvetési szervet meg nem illető, befizetési 
kötelezettségként jelent meg. A KIM a befizetési kötelezettségét teljesítette. 
 
A személyi juttatások maradványa finanszírozta a 2012. évi kiküldetések áthúzódó személyi 
juttatás költségeit, a céljuttatás kifizetéseket, a munkaügyi perből származó kötelezettség 
kiadását, valamint uniós projekt 2013. évben elszámolt 2012. évi kiadásait. 
A dologi kiadások maradványának előirányzata biztosította a szakmai feladattal összefüggő 
szerződés alapján megvalósult feladatok kifizetéseit, a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének 
költségeit, külföldi kiküldetések áthúzódó kiadásait, valamint számítástechnikai 
adatfeldolgozás költségeit. Beruházások maradványának terhére került megvalósításra a 
Nemzeti Biztonsági Szolgálat beruházása, a Kibertér konferenciával kapcsolatban. 
 
A 2012. évi maradvány terhére megállapodás alapján a Külügyminisztérium részére átadásra 
került a szakdiplomaták költségeinek és a gyakornokok részére bérelt lakás fedezete. 
 

2013. évi maradvány alakulása 
 

A KIM Igazgatás 2013. évi felhasználható előirányzat maradványa 3 125,4 millió forint. 
Ebből a tárgyévi előirányzatokból keletkezett maradvány 2 460,3 millió forint, melyet 665,1 
millió forint előző évekből származó fel nem használt maradvány egészít ki. Ez utóbbi 
előirányzat-maradványa összegéből 278,9 millió forint a 2011. évi maradvány, 386,2 millió 
forint pedig 2012. évi maradvány 
 
A 3 125,4 millió forint maradványból 2 597,5 millió  forint kötelezettségvállalással terhelt 
működési célú előirányzat-maradvány, 54,7 millió forint felhalmozási célú előirányzat-
maradvány. Működési célú szabad előirányzat-maradvány 338,1 millió forint, felhalmozási 
célú szabad előirányzat-maradvány 135,1 millió forint. 
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Vagyongazdálkodás 
A minisztérium 2013. évi végi vagyon mérlegében 2 752,3 millió forint a befektetett eszközök 
záró értéke. Ez az érték 2 060,4 millió forinttal magasabb a nyitó értéknél. 
 
Legjelentősebb változás az immateriális javaknál következett be. A 299,9 millió forintos 
nyitó állomány év végére 2 391,8 millió forintra nőtt. A növekedést egyrészt a vagyoni értékű 
jogok 1 860,2 millió forintos és a szellemi termékek 80,3 millió forintos beszerzése indokolja. 
Ezen felül 891,1 millió forint egyéb növekedés következett be, amelyből 433,1 millió forint 
volt a térítés nélküli átvétel miatti növekedés, a többi pedig a számviteli elszámolások miatti 
ársorolás. Az átvétel a következőkből tevődött össze: a Miniszterelnökség fejezettől 1,0 millió 
forint értékű vagyon értékű jog, az INVITEL Technocom Kft.-től 432,0 millió forint EKOP-
2.1.23. számú, „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati 
rendszerébe” című kiemelt projekt keretében indított közbeszerzési eljárás során leszállított 
Novell Open Workgroup Suite licence bundle részeként további licence termékek használati 
joga. 
 
Az immateriális javaknál a csökkenést az értékcsökkenés elszámolása, 122,0 millió forint 
értékű selejtezés, valamint átsorolások miatti csökkenés okozta. 
 
Az ingatlanok 1 903,0 millió forint nyitó állománya – a bekövetkezett növekedések és 
csökkenések hatására sem – változott. Az ingatlanoknál a növekedés 117,9 millió forint volt, 
amelyből 116,9 millió forint az Egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások „Épületek 
idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya”, a 
fennmaradó összeg az átsorolásból adódik. Csökkenést okozott 64,8 millió forint összegben a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami 
beruházáshoz kapcsolódó vagyonkezelői jog átadása, valamint 53,1 millió forint Egyes 
kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokhoz kapcsolódik: 

- Ferencvárosi Torna Club labdarugó stadionjának felépítése 30,7 millió forint, 
- Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör Klub és a Design Terminál) 

építési munkáinak befejezése 10,9 millió forint, 
- Rubik Kocka Ház – Magyar Géniuszok Háza kiállítótér megvalósítása 10,9 millió 

forint, 
- Bárka Színház 0,6 millió forint. 

 

A gépek, berendezések 415,3 millió forint összegű bruttó nyitó állománya év végére – a 
növekedések és csökkenések együttes hatására – 459,7 millió forintra nőtt. A változást a 93,1 
millió forintos beszerzés, 19,9 millió forint összegű előző évi EKOP-1.2.14. projektből 
származó beruházás aktiválása, 4,0 millió forint az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások 
Közalapítvány vagyonának  (KIM, mint jogutód) nyilvántartásba vétele, 95,4 millió forint 
egyéb EU-s projektek és átsorolások miatti növekedés, továbbá 6,5 millió forint összegű 
selejtezés és 161,5 millió forint összegű egyéb csökkenés okozták. 
 
Tartósan adott kölcsönök állománya a családalapítási támogatás folyósításából adódott. A 
KIM Szociális Szabályzat rendelkezik arról, hogy a minisztérium dolgozói részére 
családalapítási és átmeneti családalapítási támogatást nyújthat. A családalapítási támogatás 
összege kamatmentes, maximum 800 ezer forint, az átmeneti családalapítási támogatás 
összege maximum 600 ezer forint. 
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Működési célú támogatási kölcsönök állománya 2013.12.31-i fordulónappal 21,1 millió 
forint, ebből az éven túl 17,4 millió forint, az éven belül esedékes törlesztő részletek összege 
pedig 3,7 millió forint. 2013-ban 8 főnek került kifizetésre családalapítási támogatás. 
 

Követelések 
2013-ban a követelés december 31-i állománya 25,7 millió forint, ebből a vevő követelések 
összege 22,2 millió forint, melyből a céginformációs és cégnyilvántartási díjakkal kapcsolatos 
követelés állomány 7,6 millió forint. A KIM Igazgatás vevőkövetelése 2013.12.31-én 14,6 
millió forint. 
 
Részesedések alakulása 
A részesedések záró értéke 5 millió forint, az előző évhez képest 1 millió forinttal csökkent. 
 

• Csökkentette a részesedések értékét 0,5 millió forint értékben a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. és a KIM, mint átadó valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mint átvevő között létrejött „a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit 
Kft. társasági részesedése vagyonkezelésbe adásáról” szóló SZT-36.333 számú 
megállapodás. 

 

• Csökkentette a részesedések értékét 0,5 millió forint értékben a KIM, mint átadó és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint átvevő között létrejött „a Bay Zoltán 
alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasági részesedés 
vagyonkezelésének megszüntetéséről” szóló SZT-36.209/1 számú megállapodás. 

A minisztérium vagyonkezelésében lévő gazdasági társaság: 
 

Gazdálkodó 
szervezet  megnevezése 

Saját tőke értéke 
(mFt)* 

Állami tulajdoni  
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 

összesen (m Ft) 

Költségvetési 
támogatás célja 

    aránya összege     

Bethlen Gábor 
Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Zártkörűen 
Működő Rt. 

45,7 100% 45,7     

*A saját tőke 2013.dec.31-i értéke az előzetesen kapott információk 
alapján. 

 
 
2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
(Törzsszám: 311740, honlap: www.sztnh.gov.hu) 
 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal vagy SZTNH) a találmányi 
szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban. 
Jelen gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve a szellemi tulajdon védelméért 
felelős kormányhivatal. Az SZTNH-t kormányhivatalként a Kormány irányítja, felügyeletét 
pedig a közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el. 
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A vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és miniszteri rendelettel szabályozott iparjogvédelmi 
igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból 
származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául. 
 
A Hivatalhoz 2013. december 31-én további intézmények nem tartoztak. A Hivatal feladat- és 
hatásköre nem változott 2013 során. 
 
A Hivatal feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az 
iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus 
törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg. Ezek közül 
kiemelendő a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a 
védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. 
törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés 
kihirdetéséről készült 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról 
szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. 
évi LXXXIII. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény és 
– a legutóbbiként – a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi 
CXXXIV. törvény. 
 
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja 
fel az alábbi közfeladatokat: 

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;  
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;  
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;  
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;  
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és 

érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve 
végrehajtása;  

f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai 
feladatainak ellátása; 

g)  a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői 
feladatok ellátása. 
 

A közfeladatok 2013. évi ellátását egy-egy fontos tevékenységi statisztikai mutatószám 
kiemelésével az alábbi táblázat mutatja be: 

Közfeladat Mutatószám 2013 2012 

az iparjogvédelmi hatósági 
vizsgálatok és eljárások 

lefolytatása  

Magyarországon hatályos oltalmak száma 

főbb oltalmi formák szerint 

nemzeti úton megadott szabadalom 5 237 4 769 

hatályos európai szabadalom 13 893 11 930 

nemzeti védjegy 55 942 56 130 

nemzetközi védjegy 115 025  148 626 

közösségi védjegy 986 498 888 373 

közösségi növényfajta 21 577 20 362 
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Közfeladat Mutatószám 2013 2012 

kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) 118 125 

formatervezésiminta-oltalom 4221 4 225 

közösségi formatervezésiminta-oltalom 725 964 568 156 

használatiminta-oltalom 924 955 

földrajzi árujelzők 73 47 

a szerzői és a szerzői joghoz 
kapcsolódó jogokkal 

összefüggő egyes feladatok 
ellátása 

a műnyilvántartásban szereplő művek  2 979 2 345 

nyilvántartásba vett közös jogkezelő  
szervezetek száma 

9 9 

az állami  
dokumentációs és  

információs tevékenység  
a szellemi tulajdon területén 

kiadványok száma 6 7 

képzésben résztvevők száma  
(alapfokú) 

39 130 

képzésben résztvevők száma  
(középfokú) 

50 82 

képzésben résztvevők száma  
(felsőfokú) 

51 45 

könyvtári állomány (könyv és egyéb  
dok.) 

22 948 22 316 

regisztrált olvasók száma 507 463 

PATLIB centerek száma 6 6 

a szellemi tulajdon területén 
folyó nemzetközi, illetve 
európai együttműködés 

szakmai feladatainak ellátása 

részvételek száma nemzetközi  
szervezetek bizottsági, munkacsoporti  
ülésein 

196 171 

nemzetközi jellegű rendezvények  
száma 

3 3 

hatályosított európai szabadalmak  
száma 

3 561 2 837 

2013. évben a Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta a 
szabadalom, védjegy, szerzői jog és K+F területén. 

A Hivatal küldetése, hogy a szellemi tulajdon védelmének kormányzati központjaként és 
minőségi szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként hatékonyan működtesse és kiegyensúlyozottan 
fejlessze az iparjogvédelmi és szerzői jogi rendszert. Ennek lehető legmagasabb szintű 
teljesítése érdekében az SZTNH 2010-ben önként vállalta, hogy alapfeladatainak döntő 
többségére és egyes funkcionális feladataira bevezeti az ISO 9001:2008 minőségirányítási és 
az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonsági irányítási integrált rendszert. A 2013. év végén 
zárult tanúsító audit mind a bővített rendszer újratanúsítása, mind az informatikai 
szolgáltatásirányítási rendszer tekintetében sikeresen zárult. 

A Hivatal 2013-ban pályázatot nyert az ÁROP szervezetfejlesztési program keretében, öt 
nagy beavatkozási területen (teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, 
tudásmegosztás, minőségirányítás és változáskezelés) jelentkező szervezetfejlesztésre, 
amelynek megvalósítása 2014 I. negyedévében ért véget. 
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Az előirányzatok teljesítésének levezetése 

 Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 863,7 4 185,0 4 185,0 4 905,2 4 287,8 111,0 87,4 

 ebből: személyi juttatás 1 320,5 1 314,3 1 314,3 1 291,4 1 287,6 97,5 99,7 

Bevétel  3 892,5 4 185,0 4 185,0 4 422,3 4 438,5 114,0 100,4 

Támogatás  1,6 0,0 0,0 15,9 15,9 993,8 100,0 

Előirányzat-maradvány  436,7 – – 467,0 467,0 106,9 100,0 

Létszám (fő)   212** 204* 204 204 201**     

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetés  
          millió forintban , egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

4 185,0 4 185,0 0,0 1 314,3 204 

Módosítások jogcímenként *           

Előirányzat-maradvány 467,0 467,0   15,7   

Intézményi hatáskör: EKOP pályázat 
(49,5 millió forint), KÜM-től EU utak 
térítésére (8,0 millió forint)  

57,5 57,5   11,7   

Intézményi hatáskör: EKOP pályázatból 
felhalmozási célú támogatásértékű 
pénzeszköz átvétel 

37,3 37,3       

Fejezeti hatáskör: többletbevétel 142,5 142,5       

Korm. hatáskör: 1159/2013. (III.28.) 
Korm. határozat alapján kompenzáció 

0,9  0,9 0,7  

Fejezeti hatáskör: a „Design Hét 
Budapest 2013” programsorozat 
lebonyolítására 

15,0   15,0 
 

  

Előirányzatok közötti átcsoportosítás 
(dologira és járulékra) 

      -51,0   

2013. évi módosított előirányzat 4 905,2 4 889,3 15,9 1 291,4 204 

Az SZTNH 2013. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 4 905,2 millió forint 
volt. A módosított kiadási előirányzat 4 905,2 millió forintos összegét – az eredeti 
előirányzaton túl a pénzeszköz-átvételek, a hatósági tevékenység többletbevételeinek 
előirányzatosítása, a költségvetési többlettámogatások, valamint - legnagyobb módosító 
tételként – az előző évi maradvány felhasználása adják ki.  
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A Hivatal 2013. évi teljesített kiadási főösszege 4 287,8 millió forint volt, ami a 2012. év 
költségvetéséhez viszonyítva közel 11%-os növekedést jelent. A kiadási előirányzatok és azok 
teljesítését befolyásoló főbb tényezők kapcsán kiemelendő, hogy az iparjogvédelmi 
jogszabályokban, az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a 
munkatervben megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósítását biztosító pénzügyi 
fedezet a Hivatal költségvetésében rendelkezésre állt. A 2013. év költségvetéséről szóló 
törvény szerint a Hivatal 460,0 millió forintot tartozott befizetni a központi költségvetésbe, 
amelynek eleget tett. Ezt az összeget tovább növelte a 16,8 millió forint összegű előző évi 
maradvány visszafizetése, valamint a költségvetési törvény 10.§ (7) és 34.§ (7) bekezdése 
miatti 4,6 millió forintos befizetési kötelezettség, amellyel a 2013-ban teljesített befizetés 
481,4 millió forintra emelkedett. 

A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2013-ban is a személyi juttatások és 
járulékai alkották, összhangban a Hivatal nemzetközi színvonalon teljesítő kutatási, vizsgálati 
és engedélyezési tevékenységének súlyával. Ezek összege a munkaadókat terhelő 
járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval együtt 1 641,3 millió forint, amely a teljes 
kiadási főösszeg 38,3%-át teszi ki.  

A szakmai feladatellátásra és a bővülő hivatali hatáskörre tekintettel az engedélyezett létszám 
204 főben került meghatározásra. A személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése 
nagyságrendjét tekintve 2,49%-kal alulmúlja a 2012. évi tényszámot, ami a betöltetlen 
álláshelyek pénzügyi vonzatának tudható be.  Az éves átlagos statisztikai létszám 201 fő volt, 
melyből 5 fő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma.  

A hivatali kiadások leglényegesebb csoportja, a dologi (és egyéb folyó) kiadások 2 252,6 
millió forintos tényösszege 2,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbi teljesítést. 

A befizetési kötelezettségen túl a dologi kiadások legjelentősebb részét a kommunikációs 
kiadások (432,8 millió forint), a vásárolt közszolgáltatások (448,8 millió forint), az áfa 
befizetések (327,3 millió forint) és a szolgáltatások kiadásai (249,6 millió forint) teszi ki.  

A kiadások 6,8 %-át, 292,4 millió forintot fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a 
szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az 
informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták. A Hivatal 
csak a vonatkozó kormányzati beszerzési korlátozások figyelembe vételével tudta gondozni 
informatikai eszközállományát. 
Az év során 164,3 millió forint összegben nőtt az immateriális javak állománya, amelynek 
jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az 
adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódóan 
értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták. 
 
Az ingatlanokon végzett beruházási munkák keretében az alábbi jelentősebb teljesítésekre 
került sor: 

- székház 16 irodájában magasabb hatékonyságú fűtő-hűtő berendezés került 
felszerelésre a környezetbarát hőszivattyús technológia alkalmazásával, 

- a nemzeti egységes kártyarendszer részeként rövid időn belül bevezetésre kerülő 
kormánytisztviselői kártya fogadásának technikai előkészítése érdekében új beléptető 
rendszer telepítése történt meg, 

- a Perczel Mór utcai iroda ingatlan üzemképtelen kazánja került lecserélésre. 
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Gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport tekintetében a munkavégzéshez szükséges 
irodai eszközök beszerzése történt meg, illetve meghibásodás, elavulás miatt történt 
eszközbeszerzés. Az év során elvégzett felújítási munkák eredményeként a székházban a 
vészvilágítási rendszer, épületfelügyeleti rendszer, továbbá két teljes vizesblokk felújítására 
került sor. 2013. évben 0,4 millió forintos nagyságrendű térítésmentes átvétel volt, mely 
képzőművészeti alkotás, illetve hívószámkártya átvételét foglalja magában. Az átadott 
eszközök eszközcsoportban egyéb növekedésként/csökkenésként, illetve az immateriális 
javak és gépek, berendezések eszközcsoportokban egyéb növekedésként/csökkenésként 
jelennek meg a hivatali feladatellátáshoz külső erőforrásként kapcsolódó HIPAvilon 
Nonprofit Kft. részére használatra ideiglenesen átadott, illetve visszavett eszközök. 
 
A Hivatal eleget tett az egyes eszközök (gépkocsik, bútorok, mobiltelefonok és informatikai 
eszközök) beszerzését megtiltó vagy külön engedélyhez kötő kormányzati rendelkezéseknek.  
 
Bevételek alakulása 
A Hivatal tárgyévi bevételei a 4 185,0 millió forint eredeti és 4 905,2 millió forint módosított 
előirányzattal szemben 2013. évben összességében 4 921,4 millió forintra teljesültek az 
intézményi működés érdekében felhasznált előző évi előirányzat-maradvány és tartalék (467,0 
millió forint), valamint a működési célra kapott költségvetési támogatás (15,9 millió forint) 
igénybevételével. A bevételi teljesítés 13,6 %-kal haladta meg a 2012. évi tényszámot.  A 
2013. évben realizált többletbevétel nagy részben köszönhető volt annak, hogy nőtt a 
szabadalmi fenntartási hajlandóság, és emelkedett a szabadalmi eljárási díjbevétel a PCT 
ügyek tekintetében.  
 
A folyó működési bevételek megoszlásában a korábbi növekvő tendenciának köszönhetően 
2013-ban is az Európai Szabadalmi Együttműködésből származó díjbevételek szegmense 
alkotta a legfontosabb bevételi díjcsoportot (31,9%), miközben a korábbi legjelentősebb 
díjcsoport – a nemzeti szabadalmak fenntartásából származó díjak – már csak a második 
helyen áll (26,3%). A nemzeti védjegyoltalomból származó bevételek visszaesése ellenére a 
továbbra is harmadik legfontosabb csoportot képezik a bevételek teljes állományán belül 
(11,4%). 
 
Többletbevételek alakulása és a bevételi elmaradások okai 
A folyó működés bevételei a védjegy bejelentési és megújítási aktivitás közel 20%-os 
visszaesése ellenére 3,8%-kal meghaladták az eredeti előirányzatot, a szabadalmi fenntartási 
díjak 6,7%-os, hatósági igazgatási és szolgáltatási bevételek 17%-os, valamint az egyéb 
szolgáltatási díjak mintegy 37%-os növekedésének köszönhetően. A bevételi növekmény 
kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy a nemzeti úton indított szabadalmi oltalmak után 
fizetett fenntartási díjak terén a várhatónál kisebb mértékű volt a „lemorzsolódás”, így alakult 
ki a fentebb említett 6,7%-nak megfelelő (mintegy 68,5 millió forintos) többlet. Továbbra is 
jelentős díjbevételi csoportot képeznek az Európai Szabadalmi Együttműködés keretében 
beérkezett díjbevételek, de növekedésük dinamizmusa jelentősen csökkent az előző évekhez 
képest: 1,4%-os növekedésük már nem tudta ellensúlyozni a nemzetközi kutatás 16,5%-os 
bevételi elmaradását.  
 
A Hivatal pénzforgalom nélküli tételekkel együtt számított bevételi főösszege 16,7%-kal 
haladta meg az eredetileg tervezett előirányzatot. 
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2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
A Hivatal 2012. évi előirányzat-maradványa 467,0 millió forint volt, amelynek alapját 
egyrészről 450,1 millió forint pénzügyileg nem teljesített 2012. évi kötelezettségvállalás, 
másrészről 0,1 millió forint szabad maradványkeret, harmadrészt további 16,8 millió forint 
visszafizetendő összeg került képezte. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt 450,1 millió forintot a Hivatal az áthúzódó szállítói 
tartozásainak, megkötött szerződésen alapuló kötelezettségeinek rendezésére használta fel, 
valamint teljesítette a befizetési kötelezettségét. 
 
2013. évi előirányzat-maradványok alakulása 
 
A 16,2 millió forint bevételi túlteljesítés és a 617,4 millió forint kiadási megtakarítás 
eredményeként a Hivatal 633,6 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 
2013. évben. 
 
Ezen maradvány összeg a 2013. június 30-ig felhasználásra nem került előző évi 
maradványokról szóló 1765/2013. (X.25.) Korm. határozat alapján a „Design Hét Budapest” 
programsorozat vonatkozásában pénzügyileg nem teljesült 12,4 millió forint szabad 
maradvány kivételével pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás (413,7 millió 
forint), illetve a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § 
(5) bekezdése szerint a Hivatal működési kiadásainak fedezetére megképzett, 
kötelezettségvállalási állományként szereplő tartalék (207,5 millió forint).  
 
A Hivatal 2013-as maradványgazdálkodása: 

 
Megnevezés 

Összeg millió forintban 

Módosított előirányzat 4.905,2 
Előző évi kötelezettség-vállalás 
nyitóállománya 

    467,0 

Tárgyévi előirányzat terhére vállalt 
kötelezettség 

 
                     

4.442,0 
Kötelezettség-vállalás teljesítése 4.287,8 
   - Előző évi    467,0 
   - Tárgyévi  3.820,8 

Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi 
kötelezettség-vállalás 

                        
621,1 

      
Előirányzat-maradvány 633,6 
Kiadási megtakarítás    617,4 
Bevételi túlteljesítés    16,2 

 

Vagyongazdálkodás  

A kiadások 6,8 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi 
nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a 
beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták. A Hivatal csak a vonatkozó 
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kormányzati beszerzési korlátozások figyelembe vételével tudta gondozni informatikai 
eszközállományát. 
 
A mérlegben szereplő Befektetett eszközök nyitó állománya 1 684,9 millió forint, záró 
állománya pedig 1 792,8 millió forint, volt. Ez is tükrözi, hogy nagymértékű 
állományváltozás nem következett be. A változások nagy részét a felhalmozási kiadásoknál 
jelzett immateriális javak beruházása, illetve az ingatlanon végzett beruházási és felújítási 
munkák okozták. 
 
A Hivatal év végi követeléseinek állománya 42,7 millió forint, melyből 4,1 millió forint a 
dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön éven túl megtérülő állománya, a vevőkkel szembeni 
követelése 35,6 millió forint, 2,4 millió forint pedig a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön 
követkőző évi törlesztendő állománya. 
 

A Hivatalnak továbbra sem kell behajtási nehézségekkel szembesülnie, ami főleg az 
iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhető. A 2013. 
évben mindössze három – hatósági szolgáltatási díjból fakadó - követelés került leírásra 0,1 
millió forint összegben behajthatatlanság miatt. 
 

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 
 
A Hivatal vagyonkezelésébe egy gazdasági társaság tartozik. A HIPAvilon Nonprofit Kft. a 
KIM fejezet egyetértésével és közreműködésével, azzal a céllal jött létre, hogy egyrészt 
kormányzati szinten feloldja a szakmai feladatok ellátási kötelezettsége, és a 
létszámcsökkentés differenciálatlan végrehajtásának következményei, illetve az elvárt 
bevételtermelő képesség és az erre rendelt munkakapacitás csökkenése közötti 
ellentmondásokat, másrészt hogy intézményi szinten támogassa a Hivatal belföldi hatósági és 
szakpolitikai tevékenységeit, valamint belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak teljesítését. A 
szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XVI. törvény 
2013. április 1-jén hatályba lépett releváns rendelkezései törvényi, továbbá a 100/2013. 
(III.29.) Korm. rendelettel módosított 287/2010. (XII.16.) Korm. rendelet hatályos előírásai 
rendeleti alapon teszik lehetővé az SZTNH számára, hogy az Szt. 115/I. és 115/K. §-ában 
meghatározott feladatai ellátásába a HIPAvilont bevonja, továbbá ezen feladatok 
teljesítéséhez a HIPAvilon szolgáltatásait vegye igénybe.  
 
A HIPAvilon 2013-ban zárta első teljes üzleti évét. Ennek során szakmailag hatékonyan 
támogatta a Hivatalt a közjavára megvalósítandó tudatosságnövelő, oktatási, promóciós, 
dokumentációs és ügyviteli feladatainak zavartalan és folyamatos ellátásában, valamint részt 
vett a hivatal külföldi társhatóságok részére végzett szabadalmi szolgáltatási 
tevékenységében. Az SZTNH-val megkötött közszolgáltatási szerződésekben rögzített 
feladatokat a felek közötti folyamatos együttműködésnek megfelelően a HIPAvilon 
eredményesen teljesítette.  
 
A Hivatallal karöltve a HIPAvilon a tavalyi évben közel félezer ügyfélkontaktust regisztrált, a 
hivatal felkérésére és megbízásából több mint 1700 szabadalmi újdonságkutatást és 
szabadalmazhatósági szolgáltatást végzett el a külföldi iparjogvédelmi társhatóságok részére. 
Az oktatásszervezés területén is aktívan tevékenykedve 1600 hallgató szellemitulajdon-
védelmi képzéséről gondoskodott több mint 800 tanóra időtartamban, továbbá 21 felsőoktatási 
intézménnyel, tíz megyei kereskedelmi és iparkamarával, hat PATLIB-központtal, hat 
regionális innovációs ügynökséggel és további szakmai szervezetekkel tartott kapcsolatot. 
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Emellett közel ötven rendezvény megvalósításában, koordinációjában, technikai 
támogatásában vett részt, illetve majdnem negyven rendezvényen, eseményen, work-shopon, 
partnertalálkozón képviseltette magát, illetve közel ennyi előadás megtartásáról gondoskodott 
az innováció és a szellemitulajdon-védelem témakörében, valamint közel hetven különféle 
kiadvány szerkesztését gondozta. 
 
A HIPAvilon központi szervező szerepet vállalt abban, hogy a tízedik alkalommal 
megrendezett Design Hét Budapest eseménysorozat 200 helyszínen és 350 önálló programmal 
valósulhasson meg. A HIPAvilon már az első teljes gazdasági évében is jelentős előrelépést 
és fejlesztést valósított meg elsősorban a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódóan kínált 
szolgáltatások bővítésével, amivel párhuzamosan számos szakmai feladat eredményes 
ellátásáról gondosodva biztosította, hogy az SZTNH jogszabályban meghatározott 
alapfeladatai ellátása mellett a szellemi tulajdon területén széles palettájú szolgáltatásokkal, 
támogatás biztosításával képes legyen erősíteni a hazai innováció és szellemi tulajdon alapú 
gazdaság fejlődését. 
 
A HIPAvilon gazdálkodása a tavalyi évben minden nehézség ellenére kiegyensúlyozott és 
hatékony volt: ennek köszönhetően a 2012-ben mérthez képest valamivel magasabb mérleg 
szerinti eredmény alakult ki. A sikeres pénzügyi eredményhez mind a közhasznú 
tevékenységek, mind a vállalkozási tevékenységek sikere hozzájárult. 
 
A Hivatal alapítói/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó társaságok 
 
A Hivatal, valamint az MNV Zrt. között 2012.04.11-én megkötött társasági részesedés 
vagyonkezelésbe adásáról szóló SZT-37.590 számú szerződése alapján a TÉT Közhasznú Kft. 
(Tudományos és Technológiai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) 
névváltozás után HIPAvilon Nonprofit Kft. (HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Zoltán u. 6. fszt.) 
100%-os társasági részesedése a Hivatal vagyonkezelésébe került 0,5 millió forint értékben. 
 
Az 500 ezer forintos részesedés a Hivatal 2013. évi mérlegének nyitóadataként szerepelt, és a 
2013 folyamán az MNV Zrt-vel, társasági részesedés vagyonkezelésének megszüntetéséről 
kötött SZT-37.590/1 számú megállapodás és a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló SZT-39.035 számú megbízási szerződés alapján a Hivatal ezt a 
tételt kivezette, majd újra felvette nyilvántartásába. Így a nyitó- és a záró állomány között 
nem mutatkozik különbség. 

Az előírás szerint részletezett adatokat az alábbi táblázat mutatja be: 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Saját tőke értéke 
(2013.12.31-én) 

36,8 millió forint 

Állami tulajdoni részesedés 
� aránya 
� összege 

 
 
100% 
0,5 millió forint 
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Költségvetési támogatás 
összege 2013-ban 

86,7 millió forint 

Költségvetési támogatás 
célja 

a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódó állami 
dokumentációs és információs tevékenységben 
(szakfeladatrendi szám: 639990, 8230000, 841184; 
TEÁOR 74.90 és 70.21), valamint  
a szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységben 
(szakfeladatrendi szám: 855935, 855937, TEÁOR 85.59, 
85.60) történő közreműködés, illetve együttműködés az 
SZTNH-val egyeztetett módon 

 
Letéti számla állományának alakulása 
 
A szerzői jogi törtvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény értelmében a Hivatal 
megnyitotta az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásának (árva mű) 
felhasználásához, azok jogdíjához kapcsolódó letéti számláját.  
 
A számla tárgyévi nyitóállománya 1 480 000,- forint volt, amely összeg tovább emelkedett 17 
felhasználási engedély kapcsán, együttesen 415 000,- forint összegben elhelyezett letéttel. 
Kifizetés nem történt, így a letéti számla záró állománya 2013. december 31-én 1.895.000,- 
forint volt. 
 
 
5. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(Törzsszám: 721473, honlap: www.kekkh.gov.hu) 

 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK 
KH, Hivatal) feladatait a Hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján látja el.  

 
A Hivatal alaptevékenysége körében ellátja a jogszabályban szakmai alapfeladatként 
meghatározott feladatait, illetőleg az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, 
időlegesen szabad kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenységeket. Vállalkozási tevékenységet a Hivatal a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelelően végzi, alapító okiratában meghatározottak szerint a vállalkozási 
tevékenységből származó éves kiadása nem haladhatja meg a Hivatal módosított kiadási 
előirányzatának 15 %-át. 
 
A Hivatal szakmai alapfeladatai: 

- közreműködés a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő 
kormányzati stratégiai célok megvalósításában;  

- közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

- okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátása: a biankó okmányokhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, 
személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.), 

- közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok ellátása: származásellenőrzéssel, 
eredetiség vizsgálattal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok, 
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- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok ellátása: okmánykiállítással nem 
járó nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, 
közigazgatási szervek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozó 
hatóságok, rendészeti szervek részére történő adatszolgáltatásra szolgál, 

- az egyéni vállalkozók központi nyilvántartásának vezetése, illetve a jogszabályok 
szerinti egyéb hatósági feladatok ellátása, a szabálysértési nyilvántartási rendszerben 
kezelt adatokhoz történő hozzáférés biztosítása, 

- a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása 
- választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátása.  
Továbbá: 

- gondoskodik a Hivatal kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó 
nyilvántartások fokozott védelmének ellátásáról, valamint a vonatkozó adatvédelmi és 
adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, 

- megteremti a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a 
törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott személyi, fizikai, 
adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket, 

- ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi migrációval 
összefüggő végrehajtási jogszabályokban meghatározott feladatokat,  

Egyéb feladatok: 
- a Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a 

körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), 
szakértői és logisztikai támogatása,  

- az Ügyfélkapu és a Hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása, az 
elektronikus kapcsolattartás lehetőségének és az elektronikus közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés biztosítása,  

- zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység, 
- az anyakönyvi hivatalok (HW/SW) szakértői és logisztikai támogatása. 
- ellátja a Schengeni Információs Rendszerhez kapcsolódóan az N.SIS II Hivatal 

hatáskörébe utalt feladatokat,  
- ellátja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való 

információcserét,  
- adatfeldolgozási tevékenységet végez a nemzeti konzultációk lebonyolítása során.  

 
A Hivatal az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelés és az azokból történő 
közszolgáltatások tekintetében, a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó 
szervezetévé vált. Költségvetési pozícióját továbbra is a 2011. évben végrehajtott 
konszolidációt követően megvalósult egyensúly jellemzi.  
 
A Hivatal a 2013. évben is jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok 
ellátására fordította. 
 
A Hivatalhoz telepített, a nemzeti adatvagyon részét képező állami nyilvántartások 
üzemeltetését folyamatosan ellátta és az azokon év közben kötelezően végrehajtandó, az 
állampolgári kényelmet és a közigazgatás korszerűsítését szolgáló fejlesztéseket 
megvalósította. Az okmányirodák, járások és kormányhivatalok részére a vonatkozó 
rendeletben meghatározott működéshez szükséges biankó okmányokat, tartozékokat és 
kellékanyagokat folyamatosan biztosította.  
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A Hivatal a Magyary Zoltán közigazgatási fejlesztési program keretében megfogalmazott 
strukturális átalakítások és fejlesztések lebonyolításában továbbra is jelentős mértékben részt 
vállal. 2013. évben a Hivatal által kezelt, megvalósítási szakaszban lévő európai uniós 
programok költségvetésének nagyságrendje elérte a 6 milliárd forintot.  
 
A Hivatal kiadásainak 80%-át szállítói kötelezettségvállalási állomány alkotja, ezért kiemelt 
kockázati tényezőként kellett kezelni az előző évhez képest megnövekedett inflációs rátát. Az 
infláció okozta negatív hatás csökkentése érdekében, ártárgyalásokat kezdeményeztek a 
stratégiainak minősített partnerekkel, melyek eredményeképpen több százmillió forinttal (pl.: 
Állami Nyomda esetében 230 millió forint) mérsékelték a költségvetési egyensúlyi helyzetet 
veszélyeztető finanszírozatlan kiadások volumenét. Azon partnerek esetében, amelyeknél a 
szerződések év közben jártak le, jelentős költségcsökkentést vagy azonos összeg mellett 
feladatbővülést értek el.  

Kiemelt stratégiai célként kezelték továbbra is a jogszabályban Hivatalhoz rendelt 
informatikai feladatok folyamatos visszaszervezését, melynek következtében többek között a 
kormany.hu, illetve számos szakrendszer üzemeltetését belső erőforrásból oldották meg. Ezen 
célok eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások megteremtése érdekében a Hivatal 
költségszerkezete módosult, ami a dologi és a személyi juttatások kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításában realizálódott. A folyamat jelenleg is tart, továbbra is stratégiájuk 
része a visszaszervezések volumenének növelése. 

Felülvizsgálatra kerültek a Hivatal műszaki üzemeltetésével kapcsolatos szerződések és az 
egységes kezelés, illetve költségcsökkentés érdekében az ellátandó feladatokra összevonva, 
közbeszerzési eljárást indítottak. Az engedélyezések és a téma átfogó jellege miatt több 
körben megtartott közbeszerzési tárgyalások elhúzódása miatt, 2013. évben a 
költségcsökkentést megalapozó lépések megtörténtek, de annak költségcsökkentő hatása 
2014. évben várható.  

2013. év folyamán két ízben kezdeményeztek SZMSZ módosítást, melyben végrehajtott 
szervezeti struktúra átalakítása a Hivatal küldetésének hatékonyabb ellátását szolgálta. 
Elvégezték a 2012. évben létrejött informatikai elnökhelyettesi terület feladatrendszerének és 
az ahhoz kapcsolódó szervezeti egység rendszer felülvizsgálatát, elnökhelyettesi területek 
közötti feladat- működés racionalizálását, párhuzamosságok kiszűrését. A belső kontrollok 
erősítése érdekében létrehozták a Kontrolling és Projekttámogatási osztályt, mely folyamat 
szinten is változásokat generált.  

2013. év decemberében sikeresen elindították a Kormányzati Ügyfélvonal saját erőforrásból 
történő üzemeltetését, melynek célja, hogy a különböző közigazgatási feladatok és 
szolgáltatások fokozatosan az ügyfélvonal szolgáltatások palettájába is beépülve jelentős 
adminisztrációs és gazdasági megtakarítással minél színvonalas szolgáltatást nyújtson 
ügyfeleinek.  
 
Kiemelt feladatok közé tartozott a 2014. évi választások előkészületében való részvétel is. 
 
2013. évben is kiemelt stratégiai célként fogalmazódott meg új bevételi források felkutatása, 
melynek eredményeképpen előterjesztés formájában az irányító szerv részére benyújtásra 
került egy javaslat, mely a sürgősségi okmány kiállítási szolgáltatás kiszélesítését tartalmazta. 
 
A fentebb részletezetett gazdasági hatékonyságot növelő tényezők mellett az alábbiakban 
részletezett gazdasági események befolyásolták a költségvetési egyensúlyt:  

• a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
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1259/2013. (V. 13.) Korm. határozata alapján végrehajtott 283,8 millió forint összegű 
előirányzat zárolás, majd elvonás; 

• 2012 februárjában, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a Hivatal részére átadásra került a cégnyilvántartás rendszerének 
adatfeldolgozói feladata. A rendszer üzemeltetése szolgáltatási szerződésen keresztül 
valósult meg, melynek éves költsége 310 millió forint volt; 

• a cégnyilvántartási rendszerre vonatkozó üzemeltetési feladatok mellett a Hivatal 
kötelezett a jogszabályváltozásokból eredő, a rendszert érintő fejlesztések 
megvalósítására, melyek 2013. évben 33 millió forint kiadást eredményeztek;  

• 2011. évben a Hivatalhoz többletfeladatként rendelt, egyszeri forrásátcsoportosítással 
járó iPad táblagépek beszerzése megvalósult, és a többlet előirányzat felhasználása a 
KIM felé elszámolásra került;  

• a KEK KH közel 6 milliárd forint összegben kezel európai uniós támogatásokat, és 
bonyolít le az EKOP, ÁROP, KHA programok keretében közigazgatási fejlesztéseket. 
Az unió által finanszírozott fejlesztéseken túl, az 5 éves fenntartási kötelezettség 
keretében a kifejlesztett rendszerekkel kapcsolatban több százmillió forintos 
üzemeltetési költség keletkezik, melynek költségvetési forrását szintén a Hivatalnak 
kell kigazdálkodnia. 
 

A Hivatal a 2013. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve 
közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, 
ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vesz.  
 
Az uniós projektek száma - az előző évek tendenciájához hasonlóan- tovább növekedett. A 
projektek egy része megvalósítási időszakban lévő másik része a fenntartási időszakban lévő 
projekt. 
 
A konzorciumi formában megvalósuló projektek esetében a projekt költségvetése és felmerült 
kiadásai csak a KEK KH-ra vonatkozó összeget tartalmazza. 

 

A megvalósítási időszakban levő projektek pénzügyi teljesítése 

                                      millió forint 

Ssz. Uniós azonosító Projekt megnevezése Kiadások összege 

1 ÁROP-1.2.12 Közhiteles címregiszter kialakítása  6,6 

2 ÁROP-1.2.18/A A KEK KH szervezetfejlesztési projektje 0,0 

3 EIA 2012/2.6.1 
Pilóta projekt statisztikai szakrendszer 
fejlesztésére 

1,3 

4 EKOP-1.2.18 
A KEK KH informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése 

148,5 

5 EKOP-2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása 249,1 

6 EKOP-2.1.15 
Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis 
informatikai infrastruktúrájának kialakítása 

106,3 

7 EKOP-2.1.7 
Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 
megvalósítása 

810,2 

8 EKOP-2.3.6 
Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat 
támogató kártyarendszer kiépítése 

64,2 
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9 EKOP-2.3.8 Teljes körű ügyfél-azonosítás 206,8 

10 
KHA 

2013/3.4.1.1 
SIS II -re történő átállást követő kiemelt 
monitorozás, támogatás 

4,4 

11 
KHA 

2013/3.4.1.2 
N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási 
tanulmány készítése 

0,3 

12 
KHA 

2013/3.4.2.1 
NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti 
jogszabályok követelményeinek megfelelően 

1,3 

13 
KHA 

2013/3.4.2.2 
SIS II mentési és archiválási rendszer 5,3 

Összesen   1 604,3 

 
A 2013. évben folyamatban lévő (megvalósítási szakasz) uniós projektekkel kapcsolatos 
kiadások összege 1 604,3 millió forint, mely összeg a Hivatal kiadásainak 4,7%-át alkotja.  
 
Fenntartási időszakban lévő projektek 

Ssz. Uniós azonosító Projekt megnevezése 

1 ÁROP-1.2.6/A Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése  

2 ÁROP-1.A.4 
A járműnyilvántartás adatminőségének növelése, járműnyilvántartás záradék 
kezelése 

3 ÁROP-2.2.9-10/A Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban 

4 EKOP-1.1.2 Jogügyletek biztonsága 

5 EKOP-1.2.14 A hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizálása 

6 EKOP-1.2.9 Bűnügyi nyilvántartás felkészítése az új jogszabályi környezetre 

7 EKOP-1.A.1/08-A 
Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének 
kiterjesztése, back office működés átalakítása 

8 EKOP-1.A.1/08-B 
Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához 
szükséges feltételek kialakítása 

9 EKOP-2.1.1 Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz) 

10 EKOP-2.1.11 Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása 

11 EKOP-2.1.6 Központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása 

12 EKOP-2.3.3 Második generációs biometrikus útlevél 

13 EKOP-2.3.4 
Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium 
tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban 

14 EKOP-3.1.2 Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása 

15 EKOP-3.2.1 Kormányhivatalok ügyfélszolgálatának kialakítása a Közép-magyarországi 
régióban 

16 KHA 2008/3.4.2 
A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek 
fejlesztése, a migrációs folyamatok támogatása 

17 KHA 2009/3.4.1 
A Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) fejlesztése, tesztelése és 
infrastruktúrájának bővítése projekt megvalósítása 

18 KHA 2009/3.4.6 A KEK KH kezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje 

19 KHA 2010/3.4.1.1 
A SIS II. Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) és nemzeti 
interfész (NS.ICD) fejlesztése 

20 KHA 2010/3.4.1.2 
A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH üzemeltetésében lévő szakrendszerek 
fejlesztési és tesztelési feladatainak elvégzése 
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21 KHA 2010/3.4.1.3 
Beutazási és tartózkodási tilalom alá eső személyek nyilvántartására 
szolgáló szakrendszerhez interfészfejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 
alapján 

22 KHA 2010/3.4.1.4 
Letelepedési és tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek 
nyilvántartására szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 
és NS.ICD 2.1.1 alapján 

23 KHA 2010/3.4.1.5 
SIS II tartalék rendszer hardver infrastruktúra bővítése, kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása 

24 KHA 2011/3.4.1.1 
A SIS II rendszer-komponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok 
elvégzése, az éles üzembe állás támogatása projekt megvalósítása 

 
A Hivatalnál összesen 24 fenntartási időszakban lévő uniós projektek van. A fenntartási 
időszak hossza EKOP és ÁROP projektek esetében 5 év, KHA projekt esetében 3 év. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   33 634,5 28 942,1 28 942,1 38 545,5 33 778,3 100,1 87,6 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

2 387,2 2 384,6 2 384,6 2 934,0 2 657,3 111,3 90,6 

Bevétel   12 515,8 8 923,6 8 923,6 13 849,7 13 696,9 109,4 98,9 

Támogatás   22 220,6 20 018,5 20 018,5 21 002,7 21 002,7 94,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  1 533,1 – – 3 693,1 3 693,1 240,9 100,0 

Létszám (fő)    669* 702* 702 729  729** 108,9  100,0 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  
       millió forintban, egy tizedessel        fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat      28 942,1            8 923,6         20 018,5              2 384,6    702 

Módosítások jogcímenként *           
EKOP 1.A.1-08-A és B projekt kifizetési 
kérelem 

              1,6    
               

1,6    
      

Eu Tanácsi utak költségének visszatérítése 
maradványból               0,4    

               
0,4    

      

EKOP 2.1.14. - 2011 projekt kifizetési 
kérelem 

            12,9    
             

12,9    
  

                 
7,1    

  

EKOP 2.1.7. - 09-2011 projekt kifizetési 
kérelem 

            97,0    
             

97,0    
  

                 
5,0    

  

EKOP 2.3.8 - 2012. projekt kifizetési           167,9                                  
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kérelem  167,9    30,5    
EKOP 1.A.1-08-A projekt, EKOP 2.1.14 
projekt szállítói finanszírozás            139,1    

           
139,1    

      

EKOP 3.1.2 projekt kifizetési kérelem 
            50,4    

             
50,4    

  
                 

1,7    
  

EKOP 1.2.3 projekt kifizetési kérelem 
            12,5    

             
12,5    

      

EKOP 1.2.18. projekt előleg 
          166,2    

           
166,2    

  
               

44,3    
  

EKOP 2.1.7 kifizetési kérelem 
          701,0    

           
701,0    

  
                 

7,0    
  

EKOP 2.1.15 projekt előlege 
          186,6    

           
186,6    

  
               

93,3    
  

EKOP 2.1.14 projekt kifizetési kérelem 
          158,5    

           
158,5    

  
               

40,0    
  

EKOP 2.3.6 projekt kifizetési kérelem 
            18,8    

             
18,8    

  
               

14,8    
  

ÁROP 1.A.4. - 2012 projekt kifizetési 
kérelem 

            97,9    
             

97,9    
  

               
23,5    

  

ÁROP 1.2.12. projekt előleg 
              8,7    

               
8,7    

  
                 

6,8    
  

ÁROP 1.2.6/A projekt kifizetési kérelem 
            11,9    

             
11,9    

  
                 

9,4    
  

IRMA iktatórendszer hardver bővítés                4,1                    4,1        

IRMA migráció forrása                8,9                    8,9        

IRMA iktatórendszer hardver bővítés  
            10,0    

             
10,0    

      

KHA-2011/3.4.1.1 kifizetési kérelem  
            66,8    

             
66,8    

      

EIA 2012.2.6.1 Pilóta-projekt előleg 
            14,0    

             
14,0    

  
                 

3,3    
  

2012. IV. negyedévi EU Tanácsi utak 
költségének visszatérítése               0,6    

               
0,6    

      

1582/2012. (XII.14.) Korm. határozat 
alapján a határon túl élő magyar 
állampolgárokkal folytatott konzultáció 
forrása 

            45,9                  45,9    
                 

1,3    
  

A Kormányzati Ügyfélvonal zöld 
számként történő üzemeltetésével 
kapcsolatos kiadások forrása 

            30,0                  30,0    
                 

7,9    
  

1159/2013. (III.28.) Korm. határozat 
alapján a 2013. évi bérkompenzáció 
forrása 

            61,9                  61,9    
               

48,8    
  

1067/2013. (II.19.) Korm. határozat 
alapján adósságkonszolidációval 
kapcsolatos nemzeti konzultáció 

          169,3                169,3    
                 

4,7    
  

1308/2013. (VI.7.) Korm. határozat 
alapján az elektronikus útdíjrendszer 
kiépítésének forrása  

          100,0                100,0        

Az Integrált Választási Rendszer 
fejlesztésének forrása             45,4                  45,4        

1204/2013. (IV.5.) Korm. határozat 
alapján "Magyarország jobban teljesít" 
elnevezésű lakossági tájékoztatás forrása 

            32,7                  32,7        

1427/2013. (VII.10.) Korm. 
határozatalapján honosítási feladatok 

            81,0    
             

81,0    
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1355/2013. (VI.24.) Korm. határozat 
alapján a túlzott-deficit eljárással 
kapcsolatos konzultáció 

          724,6                724,6    
               

15,0    
  

Közfoglalkoztatási program bér fedezete 
            11,1    11,1   

                 
8,5    

  

Zárolás a1259/2013. Korm. határozat 
alapján 

     -283,8              - 283,8        

1506/2013. (VII.31) Korm. határozat 
alapján határon túli konzultáció             64,6                  64,6    

                 
1,5    

  

Többletbevétel előirányzatosítása        2 911,2            2 911,2          

Bérkompenzáció forrás fel nem használt 
rész elvonása 

     - 19,4             - 19,4    
-              

15,3    
  

2012. évi maradvány felhasználása 
       3 693,1            3 693,1      

             
190,3    

  

1786/2013. (XI. 4.) Korm. határozat 
alapján létszámnövelés 

    27 

2013. évi módosított előirányzat    38 545,5     17 542,8     21 002,7         2 934,00    729  

 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a 
Hivatal a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok ellátására 
fordította. 
 
A Hivatal 2013. évi működéséhez 28 942,1 millió forint eredeti előirányzat került 
jóváhagyásra, amely az év során 8 619,2 millió forint saját bevétel és 984,2 millió forint 
támogatási előirányzat növekedés mellett, 9 603,4 millió forinttal, 38 545,5 millió forintra 
nőtt. Év végéig a módosított előirányzat 87,6%-a, 33 778,3 millió forint került felhasználásra. 
 
A személyi juttatások kiadási előirányzata 2 384,6 millió forint volt, amely a Hivatal összes 
kiadási előirányzatának 8,2 %-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az 
összeg 2 934,0 millió forintra növekedett. A módosított előirányzat 90,6 %-a teljesült. A 
személyi juttatások volumene 2012. évhez képest belső előirányzat átcsoportosítás útján 200,0 
millió forinttal nőtt, mely a 2011. évben megkezdett, jelenleg is stratégiai célként 
megfogalmazott informatikai szolgáltatások visszaszervezéséhez szükséges megfelelő 
kompetenciával rendelkező munkatársak alkalmazását biztosította. 
A személyi juttatás és járulékainak eredeti előirányzattól való 771,3 millió forintos 
emelkedését jelentős részben az európai uniós projektek lebonyolítása során benyújtott 
kifizetési kérelmekkel kapcsolatos, illetve kisebb mértékben a nemzeti konzultációs feladatok 
lebonyolításához kapcsolódó átcsoportosítások eredményezték.    
 
A módosított előirányzat és teljesítése közötti különbözet jelentős részét az uniós projektre 
biztosított kötelezettségvállalással terhelt előlegek alkotják.  
 
A költségvetési év során a Hivatalnál is sor került a foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjára, melyből a dolgozók a jogszabály figyelembe vételével leadott 
nyilatkozataik alapján részesültek. A Hivatal 2013-ban csatlakozott a közfoglalkoztatotti 
programhoz, melynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza- illetve 
bevezetése. 
 
A dolgozók részére adható cafetéria keret 2013. évben is a költségvetési törvényben foglaltak 
alapján bruttó 200 ezer forint volt, amely tartalmazta a foglalkoztatói járulékok összegét is. A 
Hivatal vezetése a jogszabály által lehetővé tett legszélesebb körben biztosította a juttatások 
rugalmas igénybevételét.  

985



 
 
 
A Hivatal engedélyezett létszámkerete 2013. évben 702 főről 729 főre emelkedett, mely 27 
státusz a Kormányzati Ügyfélvonal működtetéséhez járul hozzá.  
 
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési előirányzata 
2013. évben 577,0 millió forint volt, amely évközben 798,9 millió forintra módosult, 
teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz képest alacsonyabb mértékű, melynek oka a 
járulékmentes személyi kifizetések. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 23 506,6 millió forint volt, mely év közben 5 939,2 
millió forinttal nőtt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbözetet a maradvány 
igénybevétele, és a célzott és uniós forrásokból megvalósítandó kiadásokra történő évközi 
forrás átcsoportosítások alkotják. A módosított előirányzatból 25 851,5 millió forint került 
felhasználásra. 
 
Az előirányzaton a Hivatal műszaki és informatikai szakrendszerek üzemeltetésével, illetve az 
okmány ellátással kapcsolatos feladatok során felmerülő költségek jelentkeznek, mely 
kiadásoknál az előző évhez képest az inflációs tényezők hatását a stratégiai partnerek esetében 
nagymértékben csökkentették. Folytatták a 2011. évben megkezdett informatikai 
inszorszingot, melynek eredményeképpen többek között a VT Soft által működtetett 
rendszerek üzemeltetését és karbantartását visszaszervezték, ezzel összességében 500 millió 
forint megtakarítás keletkezett, ezzel hozzájárulva az évek óta húzódó, átütemezett 
fejlesztések kivitelezéséhez. További stratégiai szerződések újratárgyalásával az 
okmányirodai rendszer üzemeltetések terén havi 26,5 millió forint megtakarítást realizáltak. 
 
A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítésével (4 330,4 millió forint, illetve 149,7 millió 
forint) többek között megvalósították a Központi Okmányiroda felújítását, mely az 
állampolgárok részére nyújtott szolgáltatásokkal szembeni elégedettség elérésében volt 
kiemelt mérföldkő. Végrehajtották az uniós programokban időarányosan vállalt fejlesztéseket, 
és a jogszabályi kötelezettség alapján Hivatalhoz rendelt informatikai fejlesztéseket (pl. 
szabálysértési nyilvántartás, elektronikus anyakönyvi nyilvántartás stb.). 
 
Bevételek alakulása 
2013. évben a törvény szerinti működési és felhalmozási bevételek 8 923,6 millió forintos 
eredeti előirányzattal szemben 13 696,9 millió forintra teljesültek, amely többletbevétel 
70,7%-a a működési bevételek növekedéséből, 29,3%-a a  felhalmozási célú támogatásértékű 
bevételek növekedéséből adódik. 
 A többletbevétel jelentős részét  
- a közhatalmi bevételek növekedése [a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, 
rendszámigazgatás, járműkísérő lap) kapcsolódó ügyletek számának növekedése, az 
állampolgárok által igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány darabszámának növekedése, a 
JÜB ügyletekhez kapcsolódó bevételek, valamint az előző évben bevezetésre kerülő 
magánútlevelek soron kívüli, sürgősségi és azonnali okmány kiállítási szolgáltatási díj 
bevételének a vártnál nagyobb mértékben történő realizálódása] és  
- a különböző uniós programokkal kapcsolatos működési és felhalmozási célú 
támogatásértékű bevételek jóváírása 
okozta.  
 

986



 
 
Az intézményi működési bevételek vártnál magasabb szinten történő realizálódását az új 
feladatként jelentkező diákigazolvány gyártásából fakadó alultervezés, illetve az újonnan 
hasznosított ingatlanrészek bérbeadásából fakadó bevételek növekedése okozta. 
 
A hivatali bevételek 76,6%-át a közhatalmi bevételek alkotják, mely a tervhez képest 2 073 
millió forint többlettel realizálódott.  
 
A közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása alapján a bevételek közel 89,3% négy fő 
területről származik. A legjelentősebb részarányt a közhatalmi bevételek egészéhez képest, 
40,0%-ot az eredetvizsgálati díjakból származó bevételek adják. 26,4%-os bevételi arányt 
képviselnek a közlekedésigazgatással kapcsolatos rendszámkibocsátás díjbevételei, 12,3%-ot 
a hatósági erkölcsi igazolványok kiállításával kapcsolatos díjak, és 10,6%-os arányt tesznek ki 
a 2012-ben bevezetett sürgősségi útlevél kibocsátás szolgáltatási díjai. 
 
 A módosított bevételi előirányzat az év közben a Hivatalhoz rendelt többletfeladatok 
finanszírozására juttatott forrásokat, az előző évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt 
maradványt, az uniós feladatok végrehajtását szolgáló forrásokat, illetve a közhatalmi és 
intézményi bevételek tervhez képest történő növekedését tartalmazza. 
 

A Hivatal részére 2013. évben biztosított többletforrások 

 

    millió forintban egy tizedessel 

Határozat 
száma 

Átvétel jogcíme  
Előirányzat  

Pénzügyi 
teljesítés 

Maradvány 

1582/2012. 
(XII.14.) Korm. 
határozat 

A határon túl élő magyar 
állampolgárokkal folytatandó nemzeti 
konzultációval összefüggő 
feladatokról 

45,8 41,0 4,8 

IX.-7/36/3/2013. 
ikt. számú levél a 
KIM-től 

A Kormányzati Ügyfélvonal kék 
szám zöld számmá történő 
átalakításához szükséges forrás 
biztosítása  

30,0 25,9 
 

4,1 

IX-7/36/10/2013 
és IX-
7/36/11/2013 ikt. 
számú levél a 
KIM fejezettől, 

IRMA iratkezelő rendszer minimál 
hardverbővítés 

22,9 22,9 0 

1308/2013 
(VI.7.) Korm. 
határozat 

Az Elektronikus útdíjrendszer 
kiépítésével kapcsolatos feladatok 

100,0 91,6 
 

8,4 

17/2013 (VII. 
17.) KIM 
rendelet 

Az Integrált választási rendszer 
bővítésével kapcsolatos kiadások 

45,5 15,0 30,5 

1067/2013. 
(II.19.) Korm. 
határozat 

Adósságkonszolidációval kapcsolatos 
tájékoztatásával összefüggő 
feladatokról 

169,3 156,1 13,2 

 1204/2013 
(IV.15.) Korm. 
határozat 

 "Magyarország jobban teljesít" 
elnevezésű lakossági tájékoztatással 
összefüggő feladatokról 

32,7 32,2 0,5 

1427/2013. 
(VII.10.) Korm. 
határozat 

Honosítás III. 81,0 0 81,0 
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1355/2013. 
(VI.24.) Korm. 
határozat 

A túlzottdeficit-eljárás 
megszűntetésével kapcsolatos 
lakossági tájékoztatással összefüggő 
feladatokról 

724,6 640,9 83,7 

1506/2013. (VII. 
31.) Korm. 
határozat 

A határon túli magyarokkal folytatott 
konzultáció  

64,7 55,2 9,5 

Összesen:   1 316,5 1  080,8 235,7 

 
Az alapfeladatok ellátása mellett 2013. év folyamán is jelentős, a kormányzati szándék 
megvalósulását segítő egyszeri feladatokat hajtott végre a Hivatal. 2013. évben a Hivatalhoz 
rendelt többlet feladatok fedezetére 1,2 milliárd forint többletforrás átcsoportosítása történt 
meg, melyek keretében lebonyolítottak 5 nemzeti konzultációt, folytatták a tavalyi évben 
megkezdett a Magyary programmal összhangban végzett szakrendszeri egyszerűsítési 
fejlesztéseket, a központi szabálysértési nyilvántartás megújítását és elvégezték a 2014. évi 
választással, az e-útdíjjal és a kormányhivatali iratkezeléssel kapcsolatosan a KEK KH-hoz 
delegált fejlesztési feladatokat. 
 
A Hivatalhoz átcsoportosított előirányzatokból fakadó elszámolási kötelezettségeinek a 
Hivatal eleget tett, és a keletkezett maradványokat visszafizette vagy a maradvány 
elszámolásban szerepeltette. 
 
2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
2012. évben 3 693,1 millió forint előirányzat maradvány keletkezett a Hivatalnál, melyből 
3 038,3 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt, továbbá a 1082/2013. (II.25.) Korm. 
határozat 1. sz. melléklete szerint a Kormány 654,8 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványt hagyott jóvá a KEK KH részére.  
A Hivatal a felhasználható előirányzat maradvány teljes összegét felhasználta az alábbiak 
szerint: 
Működési kiadásokra: 2 471,1 millió forint 
Felhalmozási kiadásokra: 1 222,0 millió forint. 
 
2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
A Hivatalnál 2013. évben 4 614,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 4 225,5 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
összege 388,9 millió forint. Ez utóbbiból a Kormány 27,4 millió forint összegben a honosítási 
eljárással kapcsolatos célzott forrás maradványának visszahagyásáról a 1030/2014. (II.3) 
Korm. határozattal rendelkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 
felhasználható maradvány összege 4 217,2 millió forint, 8,3 millió forint pedig az 
elektronikus útdíj-rendszer kiépítése érdekében szükséges kiadások fedezetére átcsoportosított 
előirányzat fel nem használt része, melyet a Hivatal önrevízió alapján elvonásra felajánlott. 
 

A megnövekedett okmány igények miatt az eredetileg tervezett bevétel túlteljesítéséből adódó 
361,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt visszahagyásra 
kért a Hivatal, melyet a fejezet javasolt az elszámolás során.  
 
Az európai uniós forrásokból képződött maradvány 572,5 millió forint, a nyitott szállítói 
kötelezettségekből, valamint a decemberi hóközi bérkifizetésekből képződött maradvány 
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összege 2 871,7 millió forint, továbbá a többletbevételből képződött maradvány összege 361,4 
millió forint, a többlettámogatásból eredő maradvány összege pedig 808,8 millió forint.  
 
Többlettámogatásból származó bevételek maradványának összetétele: 
 

- 2013. évben biztosított többletforrásból származó bevétel 
maradvány 

235,7 

- 2012. évről áthúzódó többletforrásokból származó maradvány 555,0 

- ebből:   
A Központi Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok  

416,3 

Anyakönyvi, állampolgársági, személyi adat és lakcímnyilvántartással 
összefüggő feladatok 1619/2012. (XII.18.) Korm. határozat 

138,7  

- Egyéb többlettámogatásból származó maradvány: 18,1 

ebből:  

„Közfoglalkoztatott program” előlege 9,0  

Honosítással összefüggő feladatok 1082/2013. (II.25.) Korm. határozat                     9,1 

- összesen: 808,8 

 

Vagyongazdálkodás 
A Hivatal vagyonmérlegében a befektetett eszközök 14 661,6 millió forintos nyitó állománya 
3,6%-kal 15 183,9 millió forintra növekedett. Ezen belül az immateriális javak állománya az 
előző évhez mérten 10,1 %-kal csökkent, annak ellenére, hogy a 2013. évi összes 
növekedésen belül az immateriális javak beszerzése 47,0 %-ot tett ki. Az ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok aránya 2013. évi növekedéseken belül 1,9 %-os. A 
beruházások, felújítások állománya 25,2 %-os növekedést mutat 2012. évhez viszonyítva, 
ezen belül a pénzforgalommal járó beszerzések aránya 53,0 %, a pénzforgalommal nem járó 
pedig 47,0 %. 
 
2013. évben a következő nagyobb volumenű beszerzés teljesült:  

• Vagyonértékű jog, szoftver, tűzfal vásárlása,   
rendszerfejlesztések      2 293, 3 millió forint 

• E-Anyakönyvhöz kapcsolódó vagyonértékű jog,  
szoftver,  rendszerfejlesztések         409, 4 millió forint 

• Számítógép park, monitor, vonalkód olvasók,  
szerver beszerzések      1 254, 7 millió forint 

• Telefonos ügyfélszolgálat kialakítása: jogok, szoftverek,  
számítógépek, bútorok beszerzése        447,9 millió forint 
 

A rövid lejáratú követelések állománya 12,7%-kal 217,9 millió forintra emelkedett, amelyből 
91,1 millió forint a vevőkkel szembeni követelés, az adósok állománya 125,8 millió forint, 1,0 
millió forint pedig a dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön következő évben esedékes 
törlesztő részlete.  
Összességében 20,0 millió forint összegű értékvesztés elszámolására került sor, azon 
követelések esetében, melyekkel kapcsolatban rendőrségi feljelentés és nyomozás van 
folyamatban.   
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8. cím: Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok  
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
(továbbiakban: kormányhivatalok) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási 
szervei. A kormányhivatalok középirányító szerve 2013. március 01-től a Nemzeti 
Államigazgatási Központ (a továbbiakban: NÁK) jogutódja, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (a továbbiakban: KIH). 
 
A Kormányhivatalok létrejöttével a szakirányú rendszerek integrálása, funkcionális 
feladatainak egységesítése valósult meg, melyben előtérbe került szakmai feladatok 
összehangolása, a szervezetrendszer megfelelő működtetése, a feladatok és rendelkezésre álló 
források optimalizálása. 
 
A 2013 év elsődleges feladata a közigazgatási integráció következő fázisa, a járási hivatali 
rendszer kialakítása volt, mely rendszer átalakításában a kormányhivatalok a Magyary 
Programban foglalt hatékony nemzeti közigazgatás megteremtésére irányuló célkitűzéseit 
hajtották végre, és amelyben a Jó Állam kialakítása érdekében a kormányhivatalok alapvető 
intézményi célkitűzése a korszerű, ügyfél-centrikus és magas színvonalú közigazgatás 
működtetése.  
 
Ennek megfelelően a területi közigazgatás új szintjével, a járások kialakításával 2013 évben a 
kormányhivatalok által megvalósult az a kormányzati szándék, amelynek célja az 
államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok szétválasztása, a szolgáltató 
közigazgatás létrehozása.  A járási rendszer kialakításával párhuzamosan az ügysegédi 
rendszer kialakításával az állam közelebb került az állampolgárokhoz, az ügyintézés valóban 
gyorsabb, és költséghatékonyabb lett. 
 
Ezen célkitűzés mentén megkezdődött az ügyfélközpontú kormányablakok kialakítása, 
amelyben lehetőség nyílik a magas színvonalú közigazgatás a „Jó Állam” koncepciójának 
megfelelő, racionális és hatékony működésre és ügyfél-centrikus megvalósításának az 
állampolgárok minél közelebbi helyszínen, magas színvonalon történő hatékony 
kiszolgálásra. A Kormányablakokban dolgozó ügyintézők szakmai felkészültségének a 
biztosítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) 
szervezésében 2013. év folyamán lebonyolításra került a leendő Kormányablak ügyintézők 
képzése. Országos szinten 6 617 fő került átképzésre – 2794 felsőfokú és 3823 középfokú 
végzettségű közszolgálati tisztviselő – és szerzett kormányablak ügyintézői képesítést. A 
Kormányablakok folyamatosan bővülő hatásköreire tekintettel szükséges az állandó 
továbbképzés, továbbá a naprakész információkat tartalmazó egységes tudásbázis segíti az 
ügyfélszolgálatok munkatársait.  
 
2013-ban a Kormányhivatalok már egy kiegyensúlyozottabb, de rendkívül feszített 
költségvetési helyzettel kezdték meg működésüket. A megnövekedett feladatellátás 
következtében mindez azt eredményezte, hogy csak igen körültekintő keretgazdálkodással, a 
még meglévő tartalékok utolsó kihasználásával és megfelelő munkaszervezéssel volt 
biztosítható a gazdálkodás fenntartása. 
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Az intézmény száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: 

 

A Kormányhivatalok szervezeti egységeiként – a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján – 2013. január 1-jével létrejött 198 járási hivatal, 
melyek kormányhivatali szervezetbe illesztése, valamint a működés és a szakmai 
feladatellátás feltételeinek biztosítása a 2013. év egyik kiemelt feladata volt. 
 
A járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek 
felállításra. A járási hivatalok kialakításának az alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz 
igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors 
és könnyű hozzáférést. Így megvalósulhatott az államigazgatási és az önkormányzati 
feladatok szétválasztása, hiszen a járások kizárólag államigazgatási területi egységet 
jelentenek. Felépítésük a fővárosi és megyei kormányhivatalokéhoz hasonló, a járási 
hivatalokban törzshivatal és szakigazgatási szervek egyaránt működnek.  
 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db államigazgatási feladatot határozott meg a járások 
számára. A járási hivatalokhoz kerültek 2013. január 1-jétől az okmányirodák, illetve a 
kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szerveiként a járási gyámhivatal, a járási 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi 
kirendeltség, a járási népegészségügyi intézet, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal. 
 
A Kormányhivatalok másik kiemelt, a 2014. évre is áthúzódó feladata a kibővült hatáskörrel 
rendelkező integrált ügyfélszolgálatok (a továbbiakban: Kormányablakok) működési 
feltételeinek kialakítása volt. A Kormányablakok egységes arculattal, informatikai 
támogatással és nyitva tartással, könnyen elérhető helyszíneken teszik lehetővé a 
közigazgatási ügyek intézését. Az intézhető ügyek száma fokozatosan bővült, 2013. július 1-
jétől az ügykörbővítést követően már 150 féle ügykör intézésére nyílt lehetőség.  
 

Sor-
szám

Kormányhivatal neve
Törzskönyvi 

azonosító
Honlap címe

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 789257 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

2. Baranya Megyei Kormányhivatal 789246 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

3. Békés Megyei Kormányhivatal 789268 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 789279 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

5. Budapest Főváros Kormányhivatala 789235 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 789280 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

7. Fejér Kormányhivatal 789291 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 789301 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 789312 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

10. Heves Megyei Kormányhivatal 789323 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

11. Jász-Nagykun-Szolnok Kormányhivatal 789389 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 789334 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 789345 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

14. Pest Megyei Kormányhivatal 789356 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

15. Somogy Megyei Kormányhivatal 789367 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 789378 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

17. Tolna Megyei Kormányhivatal 789390 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

18. Vas Megyei Kormányhivatal 789400 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 789411 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

20. Zala Megyei Kormányhivatal 789422 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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A Kormányablakokban elérhető széleskörű szolgáltatás több rendszer kiépítését és 
folyamatos, üzemszerű működését igényli. A kormányablakok kialakítása 2013. évben 
számos projekt keretében összehangoltan történt: Integrált ügyfélszolgálati informatikai 
rendszer megvalósítása /EKOP/; Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása, 
Kormányablakok ügyintézőinek oktatási és kiválasztási feladatai /ÁROP/; 
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés 
/TIOP/. 
 
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján további új feladatot 
jelentett a Kormányhivatalok integritásirányítási rendszerének kiépítésére vonatkozó 
kötelezettség. Ezzel összefüggően a Kormányhivataloknak 2013. december 31-éig fel kellett 
mérni a működésükkel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, majd a felmérés 
alapján a kockázatok kezelésére éves korrupció-megelőzési intézkedési tervet kellett 
készíteniük. 
 
A Kormányhivatalokat, valamint a szakigazgatási szerveket érintően 2013. évben több 
jelentős jogszabályi változás történt, melyek közül az alábbiak emelhetők ki: 
 
A Kormányhivatalok Törzshivatalainak feladatellátását érintő fontosabb változások: 
– 2013. augusztus 31-től a vis maior támogatás felhasználásáról szóló 9/2011. (II.15.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatokat a Kormányhivatalok koordinációs feladatait ellátó 
szervezeti egységei látják el, így a Törvényességi Felügyeleti Főosztályról a feladatellátás 
a Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztályra került. 

– 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzések 
szervezésével és a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó minősítések 
szervezési feladatával bővült az Oktatási Főosztály hatásköre. 

 
A szakigazgatási szervek feladatellátását érintő fontosabb változások: 
– A hivatásos gondnokok munkáltatói jogviszonyával kapcsolatos feladatok 2013. január 1. 

napjától a városi önkormányzatoktól a Szociális és Gyámhivatalokhoz kerültek. 2013. 
július 1. napjától a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. 
rendelet 6/A. § (1) bekezdése alapján a járási gyámhivatalok és másodfokon a Szociális és 
Gyámhivatalok hatáskörébe kerültek a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő 
várandós anya és születendő gyermeke érdekében megtehető intézkedések, továbbá a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a nagykorúvá vált 
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása.  

– Az elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó, szakigazgatási szervként működő 
Építésügyi Hivatal megszűnt. 2013. január 1-jén ágazati szakigazgatási szervként 
létrejöttek az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalok. Az elsőfokú építésfelügyeleti 
hatósági feladatokat és a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat a járási hivataloknál 
megalakult Építésügyi (és Örökségvédelmi) Hivatalok látják el.  

– A jóvátételi munkával, mint büntetőjogi intézkedéssel kapcsolatos szervezési feladatok 
2013. július 1. napjától az Igazságügyi Szolgálat feladatkörébe tartoznak. Ennek 
megfelelően az Igazságügyi szolgálat önkéntes bejelentkezés alapján nyilvántartást vezet 
azokról az intézményekről, amelyek jóvátételi munka végzésére elítéltet fogadnak. Szintén 
2013. július 1. napjától – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. (Btk.) hatályba 
lépésének az időpontjától – a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyet a 
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büntetés-végrehajtási bíró helyett az illetékes Kormányhivatal pártfogó felügyelője jelöli 
ki.  

– Az Erdészeti Igazgatóság esetében a rendészeti feladatokat is végző erdészeti 
szakszemélyzet jelvénnyel, igazolvánnyal való ellátása és vizsgáztatása jelentett új 
feladatot. 

– A Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörében jelentős változást jelentett, hogy a 
falugazdász hálózat a járási hivatalokhoz települt. Az Igazgatóság hatósági jogköre a meg 
nem művelt területek felderítésére és nyilvántartására szűkült. A halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szeptember 1-jei hatálybalépésével nagyobb 
vízterületre terjedt ki a hatósági tevékenység. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról 
szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása következtében az őstermelői 
igazolványok kiadását követően elektronikus felületen kell rögzíteni a kiadott 
igazolványok és az őstermelők valamennyi adatát.  

– A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) 
VM rendelet módosítása alapján 2013. októberben a korábban kirendeltségként működő 
Földhivatalok járási szakigazgatási szervvé alakultak át. 2013. január 1-jei hatállyal 
módosultak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény földhasználati nyilvántartással 
kapcsolatos előírásai. A módosítás értelmében a korábban csak egy hektár feletti 
földterületet használók földhasználati nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 
valamennyi termőföldhasználóra kiterjedt, ez alapján a Földhivatalok a megelőző évhez 
képest a 2013. évben közel négyszeres mennyiségű ügyiratforgalmat láttak el.   

– Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervtől 2013. január 1-jével az egyszeri 
segély kérelmekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök a Kormánymegbízotthoz kerültek át. 
A járási hivatalok 2013. január 1-jével átvették az önkormányzatok hatásköréből az 
egészségügyi szolgáltatások igénybe vételét biztosító ellátások megállapítását és a 
jogosultak bejelentésével járó kötelezettségek teljesítését is. 

– A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság hatás-, illetve feladatkörében két jelentősebb változást 
kell megemlíteni: a megszűnt szolgálati idő elismerési eljárás helyébe lépő adategyeztetési 
eljárást, és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv hatáskörébe tartozó határozatokon 
alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos 
feladatok ellátását, melyekre a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 
kerültek kijelölésre.   

– 2013. január 1-jétől a munkaügyi kirendeltségek is a járási hivatalok szakigazgatási 
szerveiként látják el feladataikat. 2013. július 16. napjától a Munkaügyi Központ első 
fokú hatósági jogkört gyakorol az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 
tőkejuttatás részével kapcsolatos ügyekben. A felnőttképzési tevékenység folytatására 
irányuló engedéllyel kapcsolatos kérelmeket a Munkaügyi Központ helyett 2013. év 
novemberétől a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz kell benyújtani, továbbá a felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzését is a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el.  

– A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkájában új feladatot jelentettek a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogszabály-módosításokból eredő, a lakossági közüzemi 
díjakra, azok csökkentésére és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok 
megszegése esetén lefolytatandó eljárások.  

– A Közlekedési Felügyelőséget érintő változás a közigazgatási bírságolás lehetőségének a 
műszaki vizsgáztatásban közreműködő vizsgáló állomásokra történő kiterjesztése. 
Módosultak továbbá a járművezető képzésre vonatkozó feltételek, szakmai szabályok és az 
adminisztráció rendje is. 
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A gazdálkodást is befolyásoló rendkívüli események 
A 2013. évben a Kormányhivatal szervezeti egységeként működő Védelmi Titkárságra, 
továbbá a Védelmi Bizottságra jelentős feladatok hárultak. Először március, illetve április 
hónapban az évszakra nem jellemző rendkívüli időjárás (váratlan havazás) kapcsán kellett 
gyors intézkedéseket foganatosítani a koordinált védelmi feladatellátás érdekében. 
 
Ezt követően június hónapban a Duna németországi és ausztriai vízgyűjtő területén lehullott 
nagymennyiségű csapadék hatására rendkívüli árhullám vonult le a Duna magyarországi teljes 
szakaszán. A megyei és helyi védelmi bizottságok személyi és működési feltételeit jelentős 
mértékben a kormányhivatalok (járási hivatalok) biztosították. A védelmi bizottságok az árvíz 
megérkezése előtt aktív munkával koordinálták a védekezési munkálatok előkészítését, a 
védekezést, a kitelepítésre való felkészülést, majd az utómunkálatokat, továbbá folytatták a 
lakosság tájékoztatását. Alaptevékenységükből kifolyólag a kormányhivatalok több 
szakigazgatási szerve volt érintett a védekezés során, így a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Hivatalok, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok, a 
Földművelésügyi Igazgatóságok, a Szociális és Gyámhivatalok és a Munkaügyi Központok. 
 
A dunai árvíz védekezési és helyreállítási munkálataiban a fővárosi és 15 megyei 
kormányhivatal vett részt, melyből a főváros és 7 megye területét közvetlenül sújtotta a Duna 
áradása. A Kormányhivatalok a személyi jellegű költségekre, a kapcsolódó járulékokra, 
valamint dologi és beruházási kiadásokra 95 millió forint pénzügyi forrást igényeltek, 
melyből a védekezési és a helyreállítási munkálatokra 84 millió forint támogatást használtak 
fel. 
 
A Kormányhivatalok vagyonában több rendkívüli káresemény következett be. Ezek a 
káresemények mind a gépjárműparkot, mind a vagyonkezelt ingatlanokat egyaránt érintették, 
melyeknek pótlása, vagy esetenkénti javítása és helyrehozatala jelentős ráfordítást igényelt. A 
káresemények jellemzően az egyes ingatlanok elavult vezetékhálózata (vízvezeték, csatorna), 
illetőleg a szükséges felújítások (tető, szigetelés) elmaradásából adódtak. 
 
A feladat- és hatásköri változások kapcsán a határidőre történő, hatékony és megfelelő 
szakmai színvonalú feladat-végrehajtás érdekében több intézkedésre volt szükség 2013. évben 
is. A költséghatékony, eredményes és optimális működés, továbbá a funkcionális és szakmai 
feladatellátás minél magasabb színvonalon történő megvalósítása érdekében nagy hangsúly 
került a folyamatos együttműködésre. A megfelelő feladatellátás biztosítása érdekében a belső 
szervezeti átalakítások, az SZMSZ módosítás kapcsán lehetőség volt a szervezeti egységek 
létszámainak belső átcsoportosítására, továbbá több esetben átirányításra, valamint túlmunka 
elrendelésére is sor került. 
 
A Kormány által kitűzött ágazatpolitikai célkitűzések a Kormányhivatalok szakigazgatási 
szervei, járási hivatalai által végzett munkán keresztül oly módon érvényesültek, hogy 
figyelembe vették a jogszabály-változások mögött húzódó jogalkotói szándékot és a 
jogszabály-változások alkalmazása során erre figyelemmel jártak el. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése (a 2013. február 28-án megszűnt NÁK adatai 
nélkül) 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  125 696,1 155 730,0 155 730,0 200 717,9 173 791,9 138,3 86,6 

 ebből:  személyi juttatás 72 427,0 100 097,5 100 097,5 106 193,3 101 682,2 140,4 95,8 

Bevétel  50 833,2 34 463,6 34 463,6 64 587,1 63 836,3 125,6 98,8 

Támogatás  73 343,6 121 266,4 121 266,4 125 824,6 125 824,6 171,6 100,0 

Előirányzat-maradvány  11 224,7 – – 10 306,2 9 120,1 81,2 88,5 

Létszám (fő)   21 743** 31 583* 31 583 32 079 32 320** 148,6 100,8 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi 
létszám 

 
Előirányzat-módosítások levezetése (a 2013. február 28-án megszűnt NÁK adatai nélkül) 

       millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(Fővárosi és megyei kormányhivatalok)  

155 730,0 34 463,6 121 266,4 100 097,5 31 583 

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján 
kompenzáció  2 174,2   2 174,2 1 712,0   

1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 2. pontja 
alapján az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK 
tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű 
ivóvíz átmeneti biztosításának 
folyamatosságához  

30,0   30,0     

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján a 
2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához  

120,0   120,0 20,1   

1528/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a 
parlagfű elleni védekezést szolgáló 
intézkedésekhez 

42,1   42,1     

1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a 
megyei önkormányzat hivatala által feladatai 
ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba 
tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett 
szervezeti változáshoz kapcsolódóan a KIM és az 
EMMI fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás  

1 244,8   1 244,8 560,4 258 

1856/2013. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az 
agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok 
fedezetének biztosításához kapcsolódóan a VM 
és a BM, valamint a VM és a KIM fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítás 

60,8   60,8     
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1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a 
területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi 
igazgatási feladatainak támogatása érdekében a 
HM és a KIM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás 

5,0   5,0     

1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében             

56,5   56,5 1,7 139 

1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozat alapján az 
életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése szabálysértéssel 
összefüggő feladatok ellátására 

18,9   18,9 14,9 63 

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján  
zárolás csökkentésre történő változtatása 
(előzmények: 1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat és 1868/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat, az összeg a három Korm. határozat 
együttes hatása) 

-1 676,0   -1 676,0     

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 
kompenzáció -354,3   -354,3 -279,0   

8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek 
programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól 

509,1   509,1 400,5   

1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozat alapján 
EMMI és KIM fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás a kulturális örökségvédelmi 
szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan 
(Budapest) 

382,6   382,6 253,1 70 

1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján 
KIM és BM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás  a kulturális örökségvédelmi 
szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan 
(Budapest) 

-103,6   -103,6 -66,6 -43 

1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján 
másodfokú építésügyi hatósági szervezetrendszer 
átalakításával összefüggésben KIM és BM 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(Budapest, Pest) 

9,0   9,0 7,1 2 

1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján az 
osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek 
biztosítása érdekében VM és KIM fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítás (Vas) 

40,4   40,4 17,0   

1003/2013 (I. 4.) Korm. határozat alapján a 
Veszprémi Járási Hivatal elhelyezése 

2 000,0   2 000,0     

1110/2013 (III. 7.) Korm. határozat alapján a 
Veszprémi Járási Hivatal elhelyezése (-2000MFt 
+1530MFt) 

-470,0   -470,0     

Kormány hatáskör összesen: 4 089,5 0,0 4 089,5 2 641,2 489 
2013. évi vírusirtó beszerzése miatti elvonás 
/Központi vírusirtó program/ 

-150,9   -150,9     

A kormányablakok fizikai kialakításához 
szükséges ARCHICAD tervezési szoftver 
kiadásának biztosítására 

40,0   40,0     

Járási szociális feladatok ellátására (időskorúak 
járadékainak, valamint az ápolási díjak -163,8   -163,8     
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kifizetéséhez kapcsolódó postaköltségek 
fedezetének érdekében) elvonás (febr., okt.) 

Kormányablakok kialakításával kapcsolatban 
megkötött megállapodás alapján kapott 
támogatás 

683,3   683,3     

Többletbevételek előirányzatosítása 4 710,6 4 710,6   261,5   

OTKA kutatások finanszírozása (Baranya) 2,9   2,9     

Peres ügyek fedezete: Fejezeti általános tartalék-
fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Heves) 52,2   52,2     

Posszeidon-Irma iktató rendszerek 
összehasonlítása pilot projekttel kapcsolatos 
kiadások fedezetének biztosítása érdekében 
(Zala) 

5,0   5,0 3,5   

Irányítószervi hatáskör összesen: 5 179,3 4 710,6 468,7 265,0 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 -4 513,1   

Többletbevétel terhére történő módosítás  25 412,9 25 412,9   5 490,0   

Előirányzat-maradvány igénybevétele  10 306,2 10 306,2   2 212,7   

Intézményi hatáskör összesen: 35 719,1 35 719,1 0,0 3 189,6 0,0 
27/2013. (VIII.30.) KIM utasítás alapján 
létszámrendezés  

        7 

2013. évi módosított előirányzat (Fővárosi és 
megyei kormányhivatalok) 

200 717,9 74 893,3 125 824,6 106 193,3 32 079 

 
NÁK (megszűnéskori adatok 2013. február 28-án) 

   
  

 Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  2 100,4 2 634,7 2 634,7 1 544,8 1 544,8 73,5 100,0 

 ebből: személyi juttatás 889,6 1 143,7 1 143,7  116,8 116,8 13,1 100,0 

Bevétel  741,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,04 100,0 

Támogatás  1 373,1 2 634,7 2 634,7 592,9 592,9 4,3 100,0 

Előirányzat-maradvány  926,0   951,6 951,6 102,8 100,0 

Létszám (fő)   148**  190* 190 190 159** 107,4 83,7 

 
NÁK (megszűnéskori adatok 2013. február 28-án) 

       millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés 
Kiadás 

(millió Ft) 

Bevétel 
(millió 

Ft) 

Támogatás 
(millió Ft) 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 
(millió 

Ft) 

Létszám 
(engedélye

zett) 
(fő) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(NÁK) 

2 634,7   2 634,7 1 143,7 190 

Irányítószervi hatáskör:           

NÁK fejezeti hatáskör:  2013. évi vírusirtó 
beszerzése (20MKH-tól) 

150,9   150,9     
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NÁK fejezeti hatáskör: IP telefónia -3,0   -3,0     

NÁK fejezeti hatáskör: Többletbevétel 0,3 0,3       

NÁK fejezeti hatáskör: A NÁK jogutóddal történő 
megszűnése miatt: 56/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal szervezetét érintő egyes jogszabályok 
módosításáról 

-2 189,7   -2 189,7 -1 068,3   

Irányítószervi hatáskör összesen: -2 041,5 0,3 -2 041,8 -1 068,3 0 

Intézményi hatáskör:           

NÁK saját hatáskörű előirányzat-módosítása: 
Előirányzat-maradvány igénybevétele (31959999 
jogcímkód) 

951,6 951,6   41,4   

Intézményi hatáskör összesen: 951,6 951,6 0,0 41,4 0 

2013. évi módosított előirányzat (NÁK) 1 544,8 951,9 592,9 116,8 190 

 
A Kormányhivatalok és a NÁK együttes 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 158 364,7 
millió forint, bevételi előirányzata 34 463,6 millió forint volt, a költségvetési támogatás 
előirányzata pedig 123 901,1 millió forintot tett ki. A NÁK 2013. február 28-án szűnt meg a 
KIH-be történő beolvadással. 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a 
X. fejezet 8. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok együttesen 
tartalmazta a kormányhivatalok és a Nemzeti Államigazgatási Központ (továbbiakban: NÁK) 
előirányzatait. A KIH szervezetét érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló 56/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet a NÁK jogutóddal történő megszűnéséről rendelkezett. A KIM 
a 10. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal javára 2 189,7 millió forint előirányzat-
módosítást hajtott végre a NÁK megszűnésével kapcsolatosan, ennek eredményeként a NÁK 
a Kormányhivatalok zárszámadásában már nem kerül figyelembevételre. 
 
A kormányhivatalok – NÁK nélküli – 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 155 730,0 millió 
forint, bevételi előirányzata 34 463,6 millió forint volt, a költségvetési támogatás előirányzata 
pedig 121 266,4 millió forintot tett ki. 
 
A Kormány a kormányhivatalok költségvetési előirányzatait összesen 4 089,5 millió forint 
összeggel módosította. Az előirányzatot növelte a 2013. évi bérkompenzáció, az ivóvíz 
biztosítás, a honvédelmi igazgatási feladatok, a parlagfű elleni védekezés, a Megyeháza 
ingatlanok üzemeltetése, az agrárkár-megállapítás, a területi- és helyi védelmi igazgatás, a 
mező-erdőgazdasági földek forgalma, az életvitelszerű közterületi tartózkodás, a 
prémiuméves foglalkoztatás támogatása. Tovább növelte az előirányzatot az egyedi feladatok 
támogatása, így a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésére, a kulturális örökségvédelmi 
szervezetrendszer átalakítására (Budapest Főváros Kormányhivatala), az osztatlan közös 
földtulajdon megszüntetés feladataira (Vas MKH) és a másodfokú építésügyi hatósági 
szervezetrendszer átalakításának (Budapest Főváros Kormányhivatala és Pest MKH) 
fedezetére biztosított források. 
 
Az 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat 1. pontja alapján a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges 3 376 millió forint került bázis jelleggel zárolásra. 
Az 1868/2013. (XI.19.) Korm. határozat a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során 
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alkalmazandó eltérő rendelkezésekről a kormányhivatalok költségvetési helyzetére tekintettel, 
egyszeri jelleggel 1 700 millió forint zárolás feloldására került sor.  
Az 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
22. pontja alapján 1 676,0 millió forint zárolás csökkentésre történő változtatása valósult meg 
egyszeri jelleggel. Valamint tovább csökkentette az előirányzatot a bérkompenzáció év végi 
korrigálása. 
 
A KIM fejezet a NÁK és a Kormányhivatalok előirányzatait összesen 3 137,8 millió forinttal 
módosította, melyből a NÁK előirányzatait összesen 2 041,5 millió forinttal csökkentette, a 
Kormányhivatalok előirányzatait 5 179,3 millió forinttal növelte. A kormányhivatalok 
előirányzat-módosításainak főbb jogcímei: az ARCHICAD tervezési szoftver és a 
Kormányablakok kialakításának biztosítása, valamint a jóváhagyott többletbevételek. 
Csökkentette az előirányzatot a 2013. évi vírusirtó beszerzése és a Járási szociális feladatok 
ellátásához kapcsolódó postaköltségek elvonása. Egyénileg lett biztosítva az Országos 
Tudományos Kutatási Alapprogram (Baranya MKH), a Posszeidon-Irma iktató rendszerek 
összehasonlítása pilot projekt (Zala MKH), valamint a peres ügyek fedezetének (Heves 
MKH) finanszírozása. 
Címen belül nullszaldós változást jelentett a Kistérségi népegészségügyi intézetek (Pest MKH 
és Budapest Főváros Kormányhivatala közötti) átadás-átvételéhez kapcsolódó 2012. 
december havi bér rendezése, valamint az intézményi megtakarítás átcsoportosítása 
(Komárom-Esztergom MKH és Csongrád MKH között). 
 
Intézményi saját hatáskörben a NÁK és a Kormányhivatalok összesen 36 670,7 millió forint 
összegű előirányzat-módosítást hajtottak végre, melyből a NÁK 951,6 millió forint, a 
Kormányhivatalok 35 719,1 millió forint előirányzatot módosítottak. A kormányhivatalok 
által végrehajtott előirányzat-módosítások főbb tételei az előző évi előirányzat-maradványok 
igénybevétele, a többletbevétel terhére történő módosítások (pl. a Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól, a Belügyminisztériumtól, az Egészségbiztosítási Alaptól, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alaptól - elszámolási kötelezettséghez kötődő - megállapodások alapján 
kapott finanszírozások, európai uniós programok stb.), valamint az átvett előirányzat-
maradványok (pl. a Vidékfejlesztési Minisztériummal a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid 
és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII.6.) Korm. határozat alapján 
kötött megállapodások, továbbá Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott feladatokra). 
 
A Kormányhivatalok 2013. évi kiadásai 173 791,9 millió forintot tettetek ki, amely 11,6%-
kal haladta meg az eredeti előirányzat összegét, melyet a járási hivatalokkal összefüggő 
többletfeladatok is befolyásoltak. Annak érdekében, hogy a kormányhivatalok a megfelelő 
feladatellátáshoz szükséges kiadásaikat biztosítani tudják, szükséges volt saját hatáskörben 
történő előirányzatok közötti módosítások végrehajtására. 
 
A tényadatok hiányában a járások kialakításával kapcsolatos bevételek (okmányirodai) és a 
felügyeleti díjbevétel 2013. évre nem voltak teljes mértékben tervezhetőek, ennek 
függvényében a bevételek 64 587,1 millió forintos módosított előirányzata 87,4 %-kal 
meghaladta az eredeti előirányzatot, melyből 63 836,3 millió forint teljesült. A bevételi 
többlet-előirányzatok főként a dologi előirányzatok pótlását szolgálták, azonban a 
kormányhivatalok kiadási előirányzatainak finanszírozása a bevételek esetlegessége miatt 
automatikusan nem biztosított. 
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A személyi juttatások teljesülése a kormányhivatalok és a járási kormányhivatalok 
tekintetében 101 682,2 millió forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 95,8%-a volt. A 
személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások képviselik a legnagyobb 
hányadot, mely 86,0%, a nem rendszeres személyi juttatások 11,5%, míg a külső személyi 
juttatások 2,5%-ot tettek ki.  
 
A Kormányhivatalok gazdálkodására 2013. évben az egyik legnagyobb hatást a járási 
hivatalok kialakításával kapcsolatos feladatok jelentették, mely magában foglalja az átvett 
létszám integrálását és a kapcsolódó személyi jellegű kiadások érdemi kezelését, ennek 
eredményeként a járási létszám 9 853,5 fő többletet jelentett a kormányhivatalok számára. 
 
A NÁK és a Kormányhivatalok összlétszámának 2013. évi eredeti előirányzata 37 773 fő volt, 
melyből a Kormányhivatalok engedélyezett létszáma 31 583 fő, a NÁK létszáma 190 fő volt. 
 
Létszámváltozások a kormányhivataloknál: 
- A 3/2013 (I. 18.) KIM utasítás már magában foglalja a megyeháza megállapodások 

alapján a Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett létszámokat, mely összesen 258 
fővel növelte a kormányhivatalok létszámkeretét. 

- A 1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján a kulturális örökségvédelmi 
szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatal 
létszáma 43 fővel csökkent. 

- A 27/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás alapján a 8. cím engedélyezett létszámkerete 31 875 
fő volt, mely tartalmazta a Budapest Főváros Kormányhivatalát érintően az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához 
kapcsolódóan átvételre került 70 főt. 

- A 1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a másodfokú építésügyi hatósági 
szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan 2 fővel növekedett a létszám (Budapest 
Főváros KH, Pest MKH). 

- A 1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekkel kapcsolatosan 139 fővel növekedett a kormányhivatalok létszáma. 

-  A 1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozat alapján az életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátása a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekkel kapcsolatosan 63 fővel növekedett a kormányhivatalok 
létszáma. 

 
A Kormányhivatalok létszámának módosított előirányzata 2013. december 31-én 32 079 fő 
volt, ehhez képest a tényleges statisztikai állományi létszám 32 320 fő volt. A címhez tartozó, 
2013. február 28-án megszűnt NÁK módosított létszáma 190 fő volt, a megszűnéskori 
tényleges statisztikai állományi létszáma pedig 159 fő volt. Így a cím létszámának összes 
módosított előirányzata 32 269 fő, tényleges statisztikai létszáma pedig 32 479 fő. 
 
A Kormányhivatalok 2013. december 31-i engedélyezett 32 079 fő létszámából 31 343 volt a 
betöltött státuszok száma (97,7 %). 4 259 fő a megyei törzshivatalokban, 10 563,5 fő a 
megyei szakigazgatási szerveknél és 16 520,5 fő a járási hivatalokban került alkalmazásra. Az 
Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók száma 1012 fő, a megbízási szerződés keretében 
foglalkoztatottak száma 660 fő volt. A Kormányhivatalokban továbbá 2246 fő 
közfoglalkoztatott, 1639 fő az Uniós projekt finanszírozásából foglalkoztatott, és 189 fő 
közérdekű munka keretében foglalkoztatott formában dolgozott. 
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A dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 28 169,3 millió forint volt, melyet az 
évközi módosítások során növelt a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő 
járulékokból történő átcsoportosítás, valamint az európai uniós programok és egyéb 
feladatokra átvett előirányzat. Az elvonásnak és az évközi előirányzat változásnak 
(többletfeladatok, többletbevétel) köszönhetően év végén a módosított előirányzat összege 54 
883,0 millió forint volt. Így a dologi kiadások módosított előirányzata 94,8 %-kal volt 
magasabb az eredeti előirányzatnál. A dologi előirányzat teljesítése 41 293,7 millió forintot 
tett ki, amely a 75,24 %-a a módosított előirányzatnak.  
A dologi kiadások között jelentős arányt tett ki a Kormányhivatalok elhelyezését szolgáló 
ingatlanok üzemeltetésének és az egyéb üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásoknak - mint 
például a közüzemi díjak (gáz, villamos energia, távhő, víz), a bérleti díjak, a takarítás, az 
őrzés-védelem, a postai szolgáltatás, a javítások, a kisebb elengedhetetlen karbantartások – 
költsége. 
 
Takarékossági intézkedések: 
Az alapfeladatok ellátását a 2013. év során szigorú takarékossági és racionalizálási 
intézkedések végrehajtásával biztosították a kormányhivatalok, amelyek közül a 
lényegesebbek az alábbiak voltak: 
- Elhelyezkedési intézkedések: szakigazgatási szervek ingatlan kihasználásának 

racionalizációja, amelynek során egyes szakigazgatási szervek összeköltöztetésével, 
valamint felesleges használati szerződések felmondásával csökkent a bérleti díj.  

- A kormányhivatali szerződések felülvizsgálata, az indokolatlan karbantartási, gondnoki – 
jellemzően átalánydíjas – szerződések felmondásra kerültek. 

- Költségcsökkentés a gépjármű üzemeltetés területén, a gépkocsik kiszállási útvonalának és 
kihasználtságának optimalizálása. Központi gépjármű irányítási rendszerrel növekedett a 
gépjárművek kihasználtsága, illetve megszűnt a párhuzamos használat. 

- Figyelemmel kísérik a mobiltelefonok mennyiségét és azok használatának indokoltságát. 
- Bérmentesítő-gép üzembe helyezésével a postai költségek csökkentését érte el több 

kormányhivatal, mely humánerőforrás megtakarítást is jelent. 
- Központi közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozás (gázenergia ellátás, villamos energia 

ellátás, Forrás SQL gazdasági modul). 
- Korlátozások történtek a távbeszélő szolgáltatások, a postai szolgáltatások, a 

reprezentációs kiadások, az irodaszerek, a bútor beszerzések, az újság előfizetések és a 
karbantartások beszerzése területén. 

 
Összességében elmondható, hogy a kormányhivatalok 2013. évi pénzügyi-költségvetési 
tevékenységét a feszített gazdálkodás mellett is visszafogott, racionális, költséghatékony 
megszervezése jellemezte, törekedve a működés biztosítására, továbbá a hatékony és 
zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére. 
 
A felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokra 710,9 millió forint került jóváhagyásra. 
Év közben a járási hivatalok, a kormányablakok kialakítására biztosított források révén a 
beruházások és a felújítások módosított előirányzata 6 302,2 millió forintra nőtt, amelyből a 
kormányablakokra december végén megkapott összeg teljesítésére a kormányhivataloknak 
már nem volt mód, ezért felhasználását kormányhatározatban módosították. 
 
2013. évben az intézményi beruházási kiadások 1 206,3 millió forintot tettek ki, ami az 
aktuális előirányzat 29,3 %-a volt, és amelyet a kormányhivatalok a műszaki technikai 
feltételek biztosításának megteremtésére fordítottak. A felújítások 30,6%-ban, 671,8 millió 
forint értékben teljesültek, melyet az épület felújítások, akadálymentesítések tettek ki. 
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A felhalmozási kiadások esetében az Európai Uniós projektek, valamint a többletbevétel 
jelentett forrást az ingatlanokon elvégzendő beruházásokra és felújításokra. 
 
Bevételek alakulása  
A Kormányhivatalok 34 463,6 millió forint eredeti bevételi előirányzata 30 071,9 millió 
forint közhatalmi és 4 391,7 millió forint intézményi működési bevételi előirányzatból 
tevődött össze. Év végér a módosított előirányzat 64 587,1 millió forint volt. A 
kormányhivatalok törvény szerinti bevételeinek teljesítése összesen 63 836,3 millió forint 
volt, ami a módosított előirányzat 98,5%-a. 
 
Intézményi működési bevételek alakulása 
A Kormányhivatalok működési bevételeinek teljesítése 4 266,8 millió forintot tett ki, mely 
áru- és készletértékesítésből, különféle szolgáltatási díjakból, bérleti díjbevételekből, illetve 
továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődött össze. Az intézményi működési bevételek 
teljesítése, az aktuális előirányzat 93,5%-a volt. Az intézményi működési bevételek év végi 
teljesítése 6,5%-kal maradt el a módosított előirányzattól.  
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása 
A működési célú támogatások 2013. év folyamán a szakmai feladatok ellátása érdekében, 
valamint az európai uniós és a hazai programokra kapott összegekből tevődtek össze. A 
kormányhivatalok a 2013. évi költségvetés tervezése során erre a bevételi sorra nem 
terveztek, mert a megállapodások, határozatok alapján kapott támogatásokat intézményi 
hatáskörben történő előirányzat-módosítás keretében használják fel.  Ezen bevételek 
teljesítése 24 465,7 millió forintot tett ki, ami 0,15%-kal haladta meg a módosított 
előirányzatot.  
 
Főbb tételei millió forintban: 
- központi költségvetési szervtől 1 388,8 
- fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb fejezeti kezelésű ei. 2 400,1 
- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra  

és azok hazai társfinanszírozására 16 538,9 
- társadalombiztosítási alaptól 574,8 
- elkülönített állami pénzalaptól 3 562,7 
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0,4 
 Mindösszesen          24 465,7  
 
Az elkülönített állami pénzalapok által nyújtott támogatások a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alaptól (Közfoglalkoztatás  és a TÁMOP 1.1.2 program támogatása) és a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alaptól (REG KD kutatási támogatás) kapott összegeket 
tartalmazza. 
 
A Kormányhivatalok fejezeten belüli és fejezetek közötti támogatásértékű működési bevétele 
2013. évben 20 327,8 millió forint volt, melyből: 
- Fejezeten belüli a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az intézmények egymás 

közötti bevételek, összesen 70,3 millió forint; 
- Vidékfejlesztési Minisztériumtól, Belügyminisztériumtól, Nemzetgazdasági 

Minisztériumtól, Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatások összesen 
1 481,7 millió forint; 

- Uniós fejlesztések keretében kapott támogatások összesen 18 775,8 millió forint, mint 
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- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján a TÁMOP, ÁROP, 
TIOP, KEOP programok;  

- Határon átnyúló programok HURO, HUHR, HUSRB, HUSK, ECO-HUB, SIHU; 
- Leonardo program a Tempus közalapítvánnyal kötött megállapodás alapján.  

 
A kormányhivatali bevételek változásának okai: 
2013. évben a bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 87,4%-kal emelkedett. A 
növekedés fő tényezője a többletfeladatokhoz kapcsolódóan realizált működési célú 
támogatások államháztartáson belülről (az európai uniós, valamint hazai programokra kapott 
összegek), valamint a többletbevételek voltak, melyek – hasonlóan a korábbi évekhez – nem 
szerepeltek az eredeti költségvetésben. 
 
A közhatalmi bevételek esetében többletet az igazgatási szolgáltatási díjbevételek esetében 
nem tervezett okmányirodai bevételek, valamint Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságnál a NÉBIH által átutalt felügyeleti díjak (22/2012. (II. 29.) 
Korm. rendelet 8. §-a alapján) okozzák.  
 
A Kormányhivatalok 2013. évben 3 809,8 millió forint összegű, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 35. § szerinti többletbevételi kérelmet nyújtottak be, melyet a fejezet, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyott. A 2014. január havi korrekciós időszakban 
900,8 millió forint összegű többletbevételi kérelem került jóváhagyásra. A bevételi többlet-
előirányzatok főként a dologi kiadás előirányzat hiányának fedezetét szolgálták. 
 
Azon előirányzat-többletek, melyek a 2014. január havi korrekciós időszakban nem kerültek 
benyújtásra, vagy jóváhagyásuk nem történt meg, a kormányhivatalok szabad előirányzat-
maradványai között kerültek kimutatásra 593,9 millió forint összegben. A szabad előirányzat-
maradvány visszahagyását a kormányhivatalok a 2013. évi beszámolójukban kérték, mely 
felhasználásának engedélyezéséről, illetve visszahagyásáról a Kormány dönt. 
 
2012. évi előirányzat maradvány elszámolása 
A kormányhivatalok 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 10 306,1 millió forint 
volt (európai uniós és hazai finanszírozási programok, bérkompenzáció, létszámcsökkentés, 
védelmi feladatok, parlagfű elleni védekezés stb. maradványok), mely 2013. év során 
előirányzatosításra kerültek, ebből 9 120,1 millió forint került felhasználásra. 
 
2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 
A 2013. év előirányzat-maradványa 26 175,1 millió forint, ebből az előző évek fel nem 
használt maradványa 1 186,1 millió forint, a folyó évi előirányzatok maradványa pedig 
24 989,0 millió forint. Az önrevízióval csökkentett, felhasználható maradvány összege 
26 120,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 25 092,0 millió 
forint volt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 083,1 millió forint volt, melyből 
a Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1030/2014. (II. 3.) határozatában döntött 489,2 millió forint maradvány visszahagyásáról 
(mező-, erdőgazdasági földek forgalmának; közterületi szabálysértés; parlagfű elleni 
védekezés; agrárkárenyhítés; osztatlan közös földtulajdon megszűntetés; honosítási eljáráshoz 
szükséges számítógép beszerzés; Veszprémi és Karcagi Járási Hivatal maradványa). Ez az 
összeg tartalmazza a fejezet által jóvá nem hagyott többletbevételek összegét (179,9 millió 
forint) is.  
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A költségvetési szervet meg nem illető maradvány 54,4 millió forint (Bérkompenzáció, 
Prémiumévek Program és rehabilitációs orvos pótlék kiegészítés maradvány).  
 
Vagyongazdálkodás 
A Kormányhivatalok szervezeti egységei összesen 1 400 db ingatlanban kerültek 
elhelyezésre. 913 db ingatlan a járási hivatalok (járási törzshivatal és járási szakigazgatási 
szervek), 358 db a megyei törzshivatalok és a megyei szakigazgatási szervek és 129 db 
ingatlan pedig a megyei kormányhivatali és járási hivatalok szervezeti egységeinek közös 
használatában áll. Az ingatlanok több mint 52 %-a (734 db) a Kormányhivatalok ingyenes 
használatában van, 35 % a vagyonkezelési (483 db) és 8 % a bérleti (116 db) szerződés 
alapján használt ingatlanok száma. Az ingatlanok 4,8 %-a (67 db) pedig üzemeltetési 
szerződés vagy vegyes jogcím alapján áll a Kormányhivatalok rendelkezésére. 
 
A Kormányhivatalok az ingatlan racionalizáció és az ügyfélbarát, korszerű közigazgatás 
fejlesztése jegyében a bérleti szerződések csökkentése mellett a 2013. évben törekedtek arra 
is, hogy a több ingatlanban elhelyezésre került szervezeti egységek összeköltöztetésével, a 
Kormányhivatal számos szolgáltatása egy helyen legyen elérhető az állampolgárok számára. 
 
A Kormányhivatalok 2013. vagyonának december 31-ei állománya 115 305,8 millió forint. 
Ennek legnagyobb részét az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya teszi 
ki, amely a jogelőd intézményektől, valamint a járási hivatalok kialakítása kapcsán átvett és 
vagyonkezelt vagyonelemek értékéből, illetve egyéb évközi állományváltozásokból tevődik 
össze. 
 
A Kormányhivatalok eszközállományának záró nettó értéke a nyitó adatokhoz képest a járási 
hivatalok kialakítása kapcsán átvett eszközök miatt emelkedést mutat, azonban a 
kormányhivatalok megalakulásukkor átvett eszközei elöregedtek, elhasználódtak. Az 
eszközök értékéből közel egyharmad értéket a teljesen „0”-ra leírt eszközök képviselnek.  Az 
év közbeni beszerzések értéke a kivezetett eszközök értékének közel kétszeresét tette ki, 
azonban a „0”-ig leírt eszközök értéke emellett is tovább emelkedett. Ez azt jelenti, hogy az 
eszközállomány tovább öregedett, új eszközök beszerzésével nem sikerült kompenzálni az 
értékcsökkenést. A beruházási és felújítási előirányzatok alacsony összege, továbbá a 
beszerzési tilalom sem kedvezett az eszközök állománya növekedésének. 
 
A Kormányhivatalok gépjárműállományára vonatkozó adatok 
A 2013. évben közel 2 580 db jármű állt a Kormányhivatalok rendelkezésére, melyből 1 700 
db a Kormányhivatalok tulajdonában, 719 db a bérelt, 65 db a lízingelt, 96 db pedig az 
ingyenes használatban lévő jármű volt. A Kormányhivatalok saját tulajdonú járműveinek 
összes darabszámhoz viszonyított aránya 67 % körül mozgott, míg az egyéb jogcímen 
használt járművek az állomány mintegy 33 %-át tették ki.  
 
A járműpark jelentős hányada jogutódlással került a Kormányhivatalokhoz. A bérelt 
gépjárművek jelentős része továbbra is az ún. „Arval-flotta” részét képezi. Az ingyenes 
használatban lévő járművek túlnyomórészt a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény alapján a 
Kormányhivatalok használatába került önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek.  
 
A 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 
1036/2013. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontja beszerzési tilalmat rendelt el a 
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személygépjárművek tekintetében is.  A beszerzési tilalomra tekintettel gépjárművek 
vásárlására az elmúlt időszakban nem volt mód. 
 
Követelések alakulása 
A kormányhivatalok összes lejárt követelése 2013. december végén 1 627,5 millió forint volt, 
melyből 117,7 millió forint tartósan adott kölcsönök (munkáltatói lakáskölcsön), 675,3 millió 
forint a vevőkkel szembeni követelés, 731,2 millió forint az adósok tartozása és 103,3 millió 
forint az egyéb követelések összeg. 
 
2012. évhez viszonyítva a követelések állományának 30,1%-os csökkenése mutatható ki.  
 
A rövid lejáratú követelések tárgyévben elszámolt értékvesztése 824,3 millió forint, a 
tárgyévben visszaírt és kivezetett értékvesztése pedig 480 millió forint volt. 
 
A követelésállomány jelentős része a kormányhivatalok megalakulását megelőzően 
keletkezett. Ezen állomány behajthatatlan követeléseket is tartalmazott, melyek kivezetése a 
2012. évben megkezdődött, 2013. évben is folytatódott és ennek hatására 2013. évben a 
követelésállomány csökkent.  
 
A kötelezettségek állományának alakulása 
 
2013. év végén az összes rövid lejáratú kötelezettségek 17 278,5 millió forint, amely a 2012. 
év végi 9 713,0 millió forinthoz képest jelentős, 77,9 %-os növekedést mutat. A 
költségvetéssel szembeni kötelezettségek 2013. évben is magas értéket mutat. A földhivatali 
bevételek utáni befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése az előző évhez hasonlóan nem, 
vagy csak részben történt meg, tekintettel a működőképesség fenntartására. 
 
A szállítói kötelezettség tekintetében az előző időszakhoz képest 21,2% csökkentés 
mutatkozik.  
 
A kötelezettség állományának növekedéséhez jelentős mértékben hozzájárult az egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségeken belül a támogatási programok előlegének állománya is, amely 
5 320,0 millió forint volt.  
 
A központi költségvetési törvény szerinti befizetési kötelezettségek állománya: 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10. § (4) 
bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szervei 
– az előző évhez hasonlóan – 5 837,4 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 
központi költségvetés javára. 
 
A kormányhivatalok 2013. évi törvény szerint előírt földhivatali befizetési kötelezettségből 
2013. évben 1 143,2 millió forint befizetési kötelezettségnek tettek eleget, ebből 758,9 millió 
forint a 2013. évben előírt kötelezettség teljesítése, 384,3 millió forint pedig a 2012. évi 
kötelezettség teljesítése. 
 
A 2012. és 2013. évre előírt összesen 11 674,8 millió forint összegű földhivatali befizetési 
kötelezettségből a kormányhivatalok 2013. december 31-én fennálló befizetési kötelezettsége 
9 892,6 millió forint. A két évben 7 kormányhivatal részben, 2 kormányhivatal (Győr-
Moson-Sopron MKH és Veszprém MKH) teljes mértékben tett eleget fizetési 
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kötelezettségének. A befizetési kötelezettség visszatartását a működőképesség fenntartásának 
igénye indokolta, mert az így beszedett bevételek biztosították a kormányhivatal egyéb 
feladatainak ellátását.  
 
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
A Társadalmi Megújulás Operatív Programok feladataira 2013. évben 20 843,9 millió forintot 
folyósítottak, mely Európai Uniós projektek döntően a kormányhivatalok munkaügyi 
szakigazgatási szerveinél valósultak meg. A Kormányhivatalok egész évben kiemelt célként 
kezelték az uniós források hatékony felhasználásával a hátrányos, illetve a halmozottan 
hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének, társadalmi beilleszkedésének 
elősegítését. 
 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 2013. évben több akadálymentesítési 
projekt (pl. kormányablakok helyszínein) valósult meg, melyet az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (19,5 millió forint) finanszíroztak. 
 
Környezet és Energia Operatív Programra 51,4 millió forint biztosítására került sor 
(Komárom-Esztergom MKH és Tolna MKH).  
 
A Határon átnyúló együttműködési programok (66,4 millió forint) Magyarország és a határ 
menti térségek (Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Szerbia) közös fejlesztését segítette elő. 
 
A Leonardo da Vinci projektekre „Az Egész életen át tartó tanulás” program keretében 
7,8 millió forintot biztosítottak (Baranya MKH és Békés MKH). A program az Unión belül 
előmozdítja az oktatási és szakképzési rendszerek között, a változásra, összefogásra és 
mobilitásra irányuló tevékenységeket. 
 
A CIP Eco-Innovation pályázat az öko-innováció terén kiemelkedő technológiák, termékek és 
szolgáltatások piaci megjelenését, illetve terjeszkedését 4,3 millió forinttal támogatta. 
 
Az Europe Direct az Európai Bizottság által létrehozott és támogatott információs 
szolgáltatás, melynek célja, hogy az állampolgárokat anyanyelvükön és lakóhelyükhöz közel 
tájékoztassa európai uniós kérdésekben. A Europe Direct hálózat információs központjai 
(Fejér MKH és Baranya MKH) részére 2013. évben 6,3 millió forintot biztosítottak. 
 
A Kutatási és Technológiai Alap által 2,0 millió forint került biztosításra (REG_KD_09-2-
2009-0032 sz. támogatási szerződés) a talajjavító komposzt biológiai hatékonysági 
vizsgálataira a Fejér MKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága részére.  
 
Ezen programok a szakmai feladatellátást támogatják és saját költségvetési forrást nem 
igényelnek. 
 
Alapító/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó társaságok: 
 
Tulajdoni részesedéssel a Békés Megyei Kormányhivatal, valamint a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal rendelkezik. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a kormányhivatali ingatlanüzemeltetési feladatok 
hatékonyabb, rugalmasabb, gazdaságosabb ellátása, a költségvetési helyzet stabilitásának 
megőrzése, javítása érdekében 2011. árpilis 1-én gazdasági társaságot alapított. 
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(M Ft)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege 

Költségvetési 
támogatás 

célja aránya 
(%) 

összege 
(MFt) 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szolgáltató 
Kft. 0,768 100 0,5 0 - 

 
A Kft. finanszírozása elsődlegesen a Kormányhivatal részére biztosított szolgáltatások piaci 
ellenértékéből, valamint korlátozott arányban külső megbízások díjaiból adódik. 
A Kormányhivatal alapító okirata lehetőséget adnak vállalkozási tevékenység folytatására, 
amelynek maximális mértéke a módosított kiadási előirányzat 20 %-ában került rögzítésre. A 
vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
módosított kiadási előirányzatának 20%-át. 
 
A 258/2011. (XII.7). Korm. rendelet alapján az MNV Zrt. a megyei önkormányzatoktól 
állami tulajdonba kerülő társasági részesedés vagyonkezelői jogainak gyakorlására a Békés 
Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési megállapodását megszüntette 
és 2013. szeptember 13-án a Békés Megyei Kormányhivatallal megbízási szerződést kötött 
a tulajdonosi jogok gyakorlására. 
 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(M Ft)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege 

Költségvetési 
támogatás 

célja aránya 
(%) 

összege 
(M Ft) 

Békés Megyei Tüzeléstechnikai 
Kft. 41,906 100 3,1 0 - 

 
A társaság 2013. évi saját tőkéje 41, 9 millió forint tőketartaléka 11,0 millió forint, 
eredménytartaléka 35,9 millió forint. A Társaság a 2013. évet 8,1 millió forint mérleg szerinti 
veszteséggel zárta, mely saját tőkéjét csökkenti. A 2014. évi működése tőkeszerkezete alapján 
biztosított. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal 2013. évben saját forrásaiból nem biztosított a tagi 
forrásjuttatások teljesítésére irányuló kötelezettségvállalásokat. 
 
A Kormányhivatalok 2013. évi gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők: 
− A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a 2013. évi 

kiadásokat - a következetes létszámgazdálkodás következtében - fedezte. 
− Dologi kiadások tekintetében a megfelelő feladatellátás biztosítása érdekében a személyi 

juttatások előirányzata megtakarításának terhére átcsoportosításra kerültek a dologi 
előirányzatok javára és az irányítószerv által jóváhagyott többletbevétel 
előirányzatosításával biztosították a kiadások egy részét. 

− Elsődleges szempont a feladatellátás biztosítása volt, ezért a befizetési kötelezettségek egy 
részét nem tudták teljesíteni a kormányhivatalok. 
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− Nehézséget jelentetett továbbá a működtetési és szakmai célú kiadások és ezek 

finanszírozásának összehangolása. Kiemelt cél, hogy a feladatalapú finanszírozás 
kialakítása során az érintett tevékenységek kiadásai és a bevételei azonos szervnél 
jelenjenek meg.  

 
A területi közigazgatás átalakításának első szakaszában megvalósított integráció a 2013. évi 
tapasztalatok alapján a kormányhivatalok tekintetében eredményes volt.  
 
Megállapítható továbbá, hogy a Kormányhivatalok a 2013. év során végrehajtották a járási 
hivatali rendszer működésének stabilizálására és kiteljesítésére, az új kormányablakok 
kialakítására és hatékony működtetésére, valamint a Kormányhivatalok számára kormányzati 
szinten meghatározott területi államigazgatási feladatokat. A közfeladat hatékony, 
költségtakarékos ellátása érdekében létrejövő új szervezeti struktúra kialakítása és 
működtetése megkívánta és a jövőben is megkívánja az együttműködő kapcsolattartást és 
irányítói koordinálást. 
 
Összességében elmondható, hogy a kormányhivatalok 2013. évi pénzügyi-költségvetési 
tevékenységét a feszített gazdálkodás mellett is visszafogott, racionális, költséghatékony 
megszervezése jellemezte, törekedve a működés biztosítására, továbbá a hatékony és 
zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére. 
 
A kormányhivatalok letéti számláinak alakulása (összevontan): 
 ezer forintban 
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 47 874,0 
2. Bírói letétek bevétele 0,0 
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 236 300,0 
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele 0,0 
5. Egyéb letéti bevételek 14 876,0 
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.) 251 176,0 
7. Bírói letétek kiadásai 0,0 
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 206 754,0 
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára 0,0 
10. Egyéb letétek kiadásai  12 614,0 
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.) 219 368,0 
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.) 79 682,0 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 58. § (1) bekezdés b) pontja szerint szakértőt kell meghallgatni, 
vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő 
szakértelemmel. A Ket. 155. § (1) bekezdése értelmében a kérelemre indult eljárásban az 
egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 
előlegezi meg. Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a hatóságnál. A Ket. 153. § 9. 
pontja alapján a szakértői díj egyéb eljárási költség. 
A 40/2009 (IX.15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és 
értékesítésének részletes szabályairól 3. § „A hatóság a pénzbeli letétet más pénzeszközöktől 
elkülönítetten, letéti számlán kezeli.” 
 
2013. évben a fővárosi, megyei kormányhivatalok letéti számláinak forgalma a következő 
jogcímekhez kapcsolódott: 

1008



 
 
- szakmai vizsga megszerzésére vonatkozó engedélyezési eljárás szakértői díj a 111/2010. 

(IV. 9.) Korm. rendelet alapján; 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet; 
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. 

rendelet; 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (7) 

bekezdése; 
- ügygondnoki kijelölések megelőlegezett díja a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján; 
- oktatási intézmények működési engedélyének kiadása, kiegészítése, vizsgaszervezés 

engedélyezése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján; 
- építési kártalanítás iránti kérelem az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján; 
- a 24/2011.(VII. 21.) BM rendelet alapján az építési hatóságot, mint szakhatóságot a 

szakhatósági eljárásért megillető, igazgatási szolgáltatási díj; 
- ingatlan kisajátítási eljárás igazságügyi szakértői díj a 2007. évi CXXIII. tv. alapján; 
- a Szociális és Gyámhivatal által megállapított szociális igazgatási bírság önkéntesen 

befizetett és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által adók módjára behajtott 2012. évi 
maradványának EMMI fejezet felé történő továbbutalása; 

- bírósági határozat alapján szakigazgatási szerv dolgozójától levont gyermektartási díj; 
- közbeszerzési eljárással összefüggő garanciavállalás; 
- „Hivatalból segítünk” – adománygyűjtés a 2013. márciusi rendkívüli időjárási 

körülmények miatt. 
 
 

9. cím: Kutatóintézetek 
 
2013. év végén a cím két önálló intézményt foglalt magába, az Igazságügyi szakértői és 
Kutató Intézeteket és a Közpolitikai Kutatások Intézetét.  
 
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu) 
 
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) szervezeti egységeként 
működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport 
alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői 
vélemények készítése. Az ISZKI központi szerve ellátja az intézetei tekintetében az egyes 
igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a 
költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű 
működtetéséhez szükséges feltételeket.  
 
Az ISZKI hatályos alapító okirata IX-09/3/12/2013. iktatószámon jelent meg. Az ISZKI-t a 
közigazgatási és igazságügy-miniszter által kinevezett főigazgató vezeti.  
 
A feladatok szakmai értékelése 
 
Az ISZKI az alapító okiratában és a jogszabályokban meghatározott feladatokat látta el. A 
2013-as évben a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának 
meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről szóló 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 
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alapján az ISZKI a DNS-profil meghatározásában közreműködő szervként került 
meghatározásra, így az azzal kapcsolatos többletfeladatokat is ellátta. 
 
Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban a 2013. évben 42 980 ügyet fejeztek be, 
amelynek kirendelő szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

adatok db-ban 

BÍRÓSÁG RENDŐRSÉG EGYÉB 
KIRENDELŐ 

MEGBÍZÁS ÖSSZESEN 

12 119 29 603 755 503 42 980 
 
Az igazságügyi szakértői intézetek és csoportok által befejezett ügyeket kirendelő szerinti 
megbontásban a következő táblázat mutatja: 

adatok db-ban 

Szakterület megnevezése Bíróság Rendőrség Egyéb 
kirendelő 

Megbízás Összesen 

Budapesti Műszaki, Könyv- 
és Adószakértői Intézet 

233 14 5 2 254 

Budapesti Orvosszakértői 
Intézet 

3 954 473 183 93 4 703 

Budapesti Orvosszakértői 
Intézet Szekszárdi Csoport 

95 636 14 0 745 

Országos Toxikológiai Intézet 32 6 455 14 1 6 502 
Debreceni Intézet 68 54 35 0 157 
Győri Intézet 1 402 4 007 90 78 5 577 
Kecskeméti Intézet 636 1 661 54 49 2 400 
Miskolci Intézet 1 930 2 468 47 113 4 558 
Miskolci Intézet Egri 
Orvosszakértői Csoport 

343 742 34 3 1 122 

Kaposvári Intézet 833 925 25 50 1 833 
Szegedi Intézet 119 84 26 22 251 
Szolnoki Intézet 982 6 586 115 25 7 708 
Szolnoki Intézet Békéscsabai 
Csoport 

19 207 12 0 238 

Veszprémi Intézet 634 3 257 46 39 3 976 
Veszprémi Intézet 
Székesfehérvári 
Orvosszakértői Csoport 

258 681 10 4 953 

Szombathelyi Intézet 518 690 43 24 1 275 
Szombathelyi Intézet 
Zalaegerszegi Orvosszakértői 
Csoport 

63 663 2 0 728 

ÖSSZESEN 12 119 29 603 755 503 42 980 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi 
orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügy antropológus) végzik, 
azonban összességében a teljes ügyszám csökkent az előző év 95,3%-ára, amely elsősorban az 
ISZKI Országos Toxikológiai Intézet (igazságügyi toxikológus) ügyszámcsökkenésére 
vezethető vissza. Továbbra is megállapítható, hogy az ISZKI ügyeinek egyre nagyobb részét 
jelentik a jelentős költségigényű tevékenységek, így a toxikológiai vizsgálatok, és a rendkívüli 
halálesetekkel kapcsolatos boncolási tevékenység, illetve jelentős volt a DNS profil 
előállításának a száma. 
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Az előző évekhez hasonlóan a 2013. évben is folyamatosan ellátták az igazságügyi szakértői 
intézetek, valamint a csoportok a kirendelésekből adódó feladataikat, ahol a feladat 
szükségessé tette, ott külső szakértő bevonása történt meg. 
 
Az ISZKI 6 laboratóriuma 2009-ben megszerezte és 2012-ben is megerősítette az ISO 17025 
szabvány szerinti akkreditált státuszt.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  
      

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
  

2 950,6 2 527,3 2 527,3 3 510,2 3 119,2 105,7 88,9 

ebből: személyi juttatás 1 244,8 1 154,7 1 154,7 1 187,7 1 176,7 94,5 99,1 

Bevétel 
  

1905,5 1 414,3 1 414,3 1 493,8 1493,3 78,4 100,0 

Támogatás 
  

1 365,3 1 113,0  1 113,0  1 099,9 1 099,9 80,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 
  

596,3 - - 916,5 916,5 153,7 100,0 

Létszám (fő)  
  

260** 268* 268 268 264** 101,5 98,5 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
     millió forintban, egy tizedessel          fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

2 527,3 1 414,3 1 113 1154,7 268 

Módosítások jogcímenként *           
Intézményi hatáskörben: maradvány 
igénybevétel 

916,5 916,5   3,9   

Korm. hatáskör:1159/2013. (III. 28) 
Korm. határozat alapján kompenzáció 

13,0   13,0 10,2   

Korm. hatáskör: 1259/2013. (V. 13). és 
1968/2013 (XII. 17.) Korm. határozatok 
zárolás, csökkentés 

-27,3   -27,3     

Korm. hatáskör: 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján kompenzáció 

-2,8   -2,8 -2,2   

Fejezeti hatáskör: fejezeti tartalék terhére 
Kálvin tér kiadvány 

4,0   4,0 0,6   

Fejezeti hatáskör: megtakarítás terhére 
fejezeti kezelésű előirányzatra (Áht: 
232292)   

-20,5   -20,5     

Fejezeti hatáskör: fejezeti tartalék terhére 
Cafetéria juttatás  

20,5   20,5 20,5   
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Intézményi hatáskör: felhalmozási célú 
dolgozói kölcsön kihelyezés 

0,5 0,5       

Fejezeti hatáskör: többletbevétel 79,0 79,0       
2013. évi módosított előirányzat 3 510,2 2 410,3 1099,9 1 187,7 268 

 
Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2013. évre jóváhagyott 2 527,3 millió forintos 
kiadási eredeti előirányzat a 2012. évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek 
túlteljesítéséből és a zárolásból adódóan 3 510,2 millió forintra módosult. 
 
Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 
2013. évben 1 414,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett 
többletbevételek 1 493,3 millió forintra módosították. A teljesítés 1 493,3 millió forintot tett 
ki. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2013. évben 1 154,7 millió forint volt. A személyi 
juttatások előirányzata év közben növekedett a 2012. évi maradvány igénybevételével (3,9 
millió forint), valamint a 2013. évi kompenzáció összegével (8,0 millió forint), a Kálvin téri 
templom felújításával kapcsolatos exhumálási munkákra átadott forrással (0,6 millió forint), 
valamint a Cafetéria kifizetések fedezetére a dologi kiadásokból átcsoportosított összeggel 
(20,5 millió forint). Az eredeti előirányzat a változások után 1 187,7 millió forintra változott. 
A teljesítés 1 176,7 millió forint, a különbség 11,0 millió forint, amelyből 3,0 millió forint 
kötelezettséggel terhelt (12. havi hóközi kifizetés, Kálvin téri kripta feltárásának személyi 
juttatása, költségtérítések). A kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege 8,0 millió 
forint. 
 
A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatások, a jubileumi 
jutalom, napidíjak, Cafetéria keretén belüli kifizetésekre (étkezési hozzájárulás, üdülési 
hozzájárulás és önkéntes pénztári befizetések). A Cafetéria kifizetések fedezetét az ISZKI 
saját költségvetéséből oldotta meg, a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2013. évben 319,4 millió forint volt. Az eredeti előirányzat év közben növekedett a 2012. évi 
maradvány igénybevételével (0,7 millió forint), a 2012. évi kompenzáció járulék összegével 
(2,1 millió forint), valamint a Kálvin téri templom felújításával kapcsolatos exhumálási 
munkákra átadott forrással (0,2 millió forint). A változások következtében a módosított 
előirányzat 322,4 millió forint lett. Az éves felhasználás 313,2 millió forint volt, a 
megtakarítás 9,2 millió forint, amelyből 2,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 
6,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
A 2013. évi engedélyezett létszámkeret 268 fő volt, amelyből 157 fő személyi juttatása és a 
munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 111 fő személyi juttatása és 
munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány 
létszám 264 fő, amelynek megoszlása a következő: szakértő, szakértőjelölt, tisztviselő 
felsőfokú végzettséggel: 126 fő, tisztviselő és technikus középfokú végzettséggel: 122 fő, 
fizikai alkalmazott 16 fő. 
 
Az intézmény dologi kiadásainak eredeti előirányzata 2013. évben 863,2 millió forint volt. 
Az eredeti előirányzat növekedett az előző évi maradvány igénybevételéből (375,1 millió 
forint), a többletbevételek előirányzatosításából (68,3 millió forint), a Kálvin téri templom 
felújításával kapcsolatos exhumálási munkákra átadott forrással (3,2 millió forint), valamint 
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csökkentette a 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat (-27,3 millió forint), és a személyi 
juttatásokra és munkaadói járulékokra Cafetéria kifizetése érdekében átcsoportosított összeg 
(-20,5 millió forint). 
 
A módosított előirányzat a változások után 1 262,0 millió forint, a felhasználás 1 012,0 millió 
forint volt. A megtakarítás összege 250,0 millió forint, amelyből 209,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A kötelezettségvállalások részben ki nem egyenlített szállítói számlák, részben szerződések, 
megrendelések, illetve a december havi bevételek ÁFA befizetési kötelezettsége. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt teljes egészében visszaigényeli az ISZKI, a 
DNS profil meghatározás 2014. évi működési költségeinek részbeni biztosítására. 
 
A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai 
anyag beszerzésére nettó 209,4 millió forintot fordítottak. Ez a dologi kiadások 20,7%-a. Az 
előző évhez képest jelentkező jelentős növekedést az ISZKI BOI DNS laborja által végzett 
DNS profil vizsgálatok okozták. 
 
Az öt szakértői csoport elhelyezését bérelt ingatlanban oldja meg az ISZKI, valamint a 
boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket béreltek, 
ezért bérleti díjak jogcímen nettó 43,0 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 
4,2%-a. 
 
A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére 
(közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) nettó 153,8 
millió forintot fordítottak, ami a dologi kiadások 15,2%-a. 
A korábbi évekhez hasonlóan magas az ÁFA kiadások összege, amely a működési bevétel 
összegével magyarázható. Az ÁFA kiadásokra 440,1 millió forintot fordítottak, amely a 
dologi kiadások 43,5%-a. Ezen belül a kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja 316,2 millió forint 
volt, ami az összes dologi kiadás 31,2%-a. 
 
Az igazságügyi szakértői intézetek költségei az alacsonyabb ügyszám miatt csökkentek. 
 
Az ISZKI 2013. évi fejlesztési forrásainak felhasználása során is a következő kritériumokat 
vette figyelembe: 

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt 
számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási 
tevékenység végzése); 

- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése. 
 
Az informatikai beszerzések és a jármű beszerzések központi tiltása miatt ilyen célú beszerzés 
nem történt, csak a DNS profil végzéséhez szükséges informatikai beszerzések kerültek 
végrehajtásra. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 190,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 442,9 millió forint, a teljesítés 322,6 millió forint volt. A maradvány 120,3 millió 
forint. 
 
A szoftverek beszerzése elsősorban a szakmai szoftverek (közlekedési szakértői, pszichológus 
szakértői szoftverek), a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek (Iktató és 
Lajstromozó Program, Számlázó Program), valamint a DNS profil végzéséhez szükséges 
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szoftver beszerzését tartalmazza. A szoftverek beszerzése kapcsán 2013-ban összesen nettó 
42,2 millió forint került kifizetésre.  
 
A szakmai eszközök között jelentős beszerzés továbbra is a labor tevékenységgel 
kapcsolatban történt. Ilyen az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetnek 1 db gázkromatográf 
tömegspektrometer, 1 db tömegspektrometer, 1 db folyadékkromatográf, 1 db 
mintaelőkészítő, valamint az ISZKI BOI DNS labor részére 1 db DNS analizátor és 1 db PCR 
készülék. Az összes beszerzés értéke nettó 146,0 millió forint volt. 
 
Ingatlan beruházás az ISZKI BOI DNS labor légtechnikájának átalakítása volt, amelyre 8,3 
millió forint került felhasználásra. 
 
Az ISZKI Hivatalának és az ISZKI Budapesti Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet 
irodáinak és közös helyiségeinek a felújítása történt meg nettó 32,9 millió forint értékben. 
 
A bevételek alakulása 
Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti bevételi előirányzata a 2013. évben 1 414,3 millió 
forint volt. 
 
A 1 414,3 millió forintos működési bevételt nagyrészt a szolgáltatások ellenértékénél 
tervezték meg. Az 1 160,0 millió forintos tervezett összeget teljesítették. 
  
Az alkalmazottak térítése – szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének 
térítése – sorokon tervezték még bevételt. A soron 9,4 millió forint bevétel keletkezett. 
 
A bevételeknél 79,0 millió forinttal módosították az előirányzatot többletbevételek miatt, így 
a módosított bevételi előirányzat 1 493,3 millió forint lett, mely teljes összegben 
felhasználásra került. 
 
2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
Az igazságügyi szakértői intézeteknek 916,5 millió forintos maradványa keletkezett a 2012. 
gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, illetve az intézményi beruházás jogcímeken 
keletkezett, amelyből csak a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása valósult 
meg, a maradványból elvonásra került 294,6 millió forint. 
 
2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 
2013. évben az igazságügyi szakértői intézeteknek 390,6 millió forintos maradványa 
keletkezett, melyből valamennyi kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból a személyi 
juttatások maradványa 11,0 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa és 
szociális hozzájárulási adó 9,2 millió forint, a dologi kiadások maradványa 250,1 millió 
forint, valamint az intézményi beruházás maradványa 120,3 millió forint. Az ISZKI 2013. évi 
felhalmozási maradványa bruttó 120,3 millió forint, amely tartalmazza az ISZKI Országos 
Toxikológiai Intézet részére 1 db szilárd fázisú extrakcióhoz automata rendszer beszerzését 
közbeszerzés keretein belül, a miskolci, kaposvári, szolnoki, veszprémi és szombathelyi 
intézetek energetikai célú beruházásait, valamint a debreceni ingatlan felújítását. 
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Vagyongazdálkodás 
2013. évben az ISZKI-nek gazdasági társaságokban nincs részesedése, munkáltatói kölcsönt 
nem nyújtott, letéti számlával nem rendelkezett. 
 
A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nyitó állománya 1 023,7 millió forint volt, mely 
év végére 1 204,5 millió forintra nőtt a beruházási tevékenység következtében. 
 
 
Közpolitikai Kutatások Intézete 
(Törzskönyvi azonosító: 790608, honlap: www.kki.kormany.hu)   
 
A Közpolitikai Kutatások Intézete (továbbiakban: KKI) országos hatáskörű költségvetési 
szerv. Az Intézet szakmai tevékenységének fókuszában különféle célú gazdasági-, társadalmi- 
és politikai kutatások végzése, döntés-előkészítő valamint támogató hazai és nemzetközi 
szakpolitikai és közgazdasági elemzések készítése áll.  
 
A Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) a kormányzati döntés-előkészítés hatékonyságának 
növelése érdekében szakpolitikai elemzések készítésével, valamint a „Közszolgálat a 
Közigazgatásban” (ÁROP 1.1.12-2011-2011) kiemelt ÁROP projekt szakmai 
megvalósításával támogatja és segíti az irányító döntéshozók munkáját. A KKI 2013. évi 
feladatait e két fő célkitűzés mentén csoportosította.  
 

Szakpolitikai elemzések készítése:  
Heti rendszerességgel készítik a gazdasági adatközléseket és híreket elemző Heti 
összefoglalót (46 szám), valamint az egyes tárcák jogszabály-előkészítő tevékenységét 
áttekintő Tárcafigyelőt (25 szám). Szakpolitikai elemzéseiket Heti háttér (7 szám), 
nemzetközi kutatásaikat pedig Nemzetközi figyelő (11 szám) és Nemzetközi körkép (11 
szám) című termékeikben foglalják össze.  
Korábbi termékeik mellett 2013-ban több új, heti és időszaki (két-háromhavonta megjelenő) 
kiadványt is bevezettek. Heti rendszerességgel készítik az Európai Unió aktuális témáiról és 
eseményeiről szóló EU figyelőket, a határon túli magyarság sorsát érintő híreket összefoglaló 
Külhoni magyar figyelőt, a nemzetközi szervezetek (OECD, IMF, Világbank, EKB stb.) 
jelentéseinek és adatközléseinek legfontosabb megállapításait bemutató „Nemzetközi 
szervezetek anyagaiból” című hírlevelüket, valamint a legfontosabb külföldi politikai híreket 
összefoglaló Nemzetközi figyelőket.  
Új időszaki kiadványokkal is jelentkeztek a tavalyi év második felében. Az egyes 
szakpolitikákhoz kapcsolódó témákat feldolgozó Szakpolitikai figyelőből 3 kiadás, a külföldi 
kutatóintézetek tanulmányaiból válogató, azokat röviden összefoglaló Kutatóintézeti 
körképből 2 kiadás készült el év végéig.  
A Kutatási Főosztály keretein belül működő három szakmai osztály önálló feladatainak 
megoldása mellett hatékonyan együttműködik interdiszciplináris tanulmányok írásában. Így 
2013 őszén a KKI elemzői egy átfogó országkockázati elemzést készítettek Montenegróról.  
 
ÁROP 1.1.12 Közszolgálat a közigazgatásban 

A KKI a KIM Miniszteri Kabinettel konzorciumban végzi a „Közszolgálat a 
közigazgatásban” (ÁROP 1.1.12-2011-2011) című kiemelt ÁROP projekt szakmai 
megvalósítását. 2013-ban három kutatási fázist zártak le az összesen 8 szakaszból álló 
kutatássorozat keretében. A 3. kutatási szakasz január és április, a 4. kutatási szakasz május és 
július, míg az 5. kutatási szakasz október és december között zajlott.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  253,2 210,2 210,2 304,6 251,1 99,2 82,4 

 ebből:  személyi juttatás 167,6 138,0 138,0 195,1 156,6 93,4 80,3 

Bevétel  28,4 0 0 34,1 34,1 120,1 100,0 

Támogatás  206,0 210,2 210,2 270,5 245,3 119,1 90,7 

Előirányzat-maradvány  25,2 – –   53,5 212,3  - 

Létszám (fő)   33** 30* 30  30 33** 100,0  - 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  
      millió forintban, egy tizedessel   fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyez

ett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

210,2 0 210,2 138,0 
30 

Módosítások jogcímenként *           
Kormányzati hatáskör: 1159/2013. 
(III. 28.) Korm. határozat alapján 
kompenzáció 

0,1 0 0,1 0,1 

  
Irányító szervi hatáskör: 
többletfeladat (visegrádi 3-ak havi 
gazdasági összefoglalóinak 
elkészítése valamint a Közép- és 
kelet-európai Almanach elkészítése) 

15,0   15,0 2,0 

  
Irányító szervi hatáskör: 
többletfeladat (egyes ügyintézői 
munkakörben dolgozók 
közigazgatási reformmal kapcsolatos 
tapasztalatainak vizsgálata, valamint 
a hatósági jogalkalmazás 
eredményeit feltáró vizsgálat) 

20,0   20,0 11,3 

  
Irányító szervi hatáskör: 
többletbevétel  

1,2 1,2 0 0,4 

  
Intézményi hatáskör: ÁROP 1.1.12 32,9 32,9 0 32,9   
Intézményi hatáskör: maradvány 
igénybevétel 

25,2 0 25,2 10,4 
  

2013. évi módosított előirányzat 304,6 34,1 270,5 195,1 30 

 
Előirányzatok teljesítése 
A kiadási előirányzatok a bevételi és a támogatási előirányzat növekedése következtében 
összességében 94,4 millió forinttal, 44,9%-kal növekedett. A növekedés az előző évi 
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maradvány igénybevétele, a többletfeladatokra biztosított támogatás, valamint az ÁROP 
pályázat elszámolása miatt következett be. 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 57,1 millió forinttal nőtt. A módosított előirányzat 
80,3%-a került felhasználásra. A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek az Intézetnél dolgozók 
illetményei, illetve megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei valamint a 
cafetéria juttatás. 
 
A KKI 2013. évi engedélyezett létszáma 30 fő. 
 
A KKI 2013. évi dologi kiadásainak módosított előirányzata 57,6 millió forint volt. 
Ebből készletbeszerzésre 2,9 millió forintot, míg szolgáltatási kiadásokra 25,0 millió forintot 
fordítottak, melynek jelentős része az ingatlanhasználathoz illetve az infrastruktúra 
biztosításához kapcsolódik. 
 
A működési célú ÁFA kiadás 7,6 millió forintot, a különféle dologi kiadások 9,6 millió 
forintot tettek ki. Az adók, díjak egyéb befizetések kiadásai 4,3 millió forintot tettek ki, mely 
a munkáltató által fizetett SZJA, illetve a rehabilitációs hozzájárulás kiadásait tartalmazza. 
A beszámolási időszakban dologi kiadásokra összesen 49,4 millió forint került kifizetésre. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A KKI-nak 2012. évi kötelezettségvállalás meghiúsulása miatt elvonásra felajánlott 
előirányzat maradványa keletkezett 3,7 millió forint összegben. 
Az elvonásra felajánlott összeg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal előirányzat 
felhasználási keretszámlájára került átutalásra az 1965/2013 (XII. 17.) Korm. határozat 2. 
számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Az intézményi beruházások módosított előirányzata 3,1 millió forint volt, mely az elrendelt 
többletfeladathoz kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgált. Tárgyévben a teljesítési összegek 
nem jelennek meg, azonban a maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Bevételek alakulása 
A KKI-nak 2013. évben 1,2 millió forint működési bevétele keletkezett, mely felügyeleti 
hatáskörben került előirányzatosításra. 
Az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kiemelt projekthez kapcsolódóan 32,8 millió forint 
érkezett be működési célú támogatásértékű bevételként, melyek intézményi hatáskörben 
kerültek előirányzatosításra. 
A működési költségvetés támogatása 2013. évben a bérkompenzáció miatt 0,2 millió forinttal, 
valamint az KKI számára elrendelt többletfeladatokra tekintettel 35,0 millió forinttal 
növekedett.   
 
2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
A KKI előző évi előirányzat maradványa 25,2 millió forint volt, melyből 3,7 millió forintos 
kötelezettségvállalás meghiúsult. 
Ez az összeg az 1965/2013 (XII. 17.) Korm. határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára került átutalásra. 
 
 

1017



 
 
 
 
2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
A KKI tárgyévi előirányzat maradványa 53,5 millió forint (ebből előző évi fel nem használt 
maradvány 13,9 millió forint), mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az előirányzat maradvány tételei: 

- 25,6 millió forint az ÁROP-1.1.12-2011-0001 kiemelt projekthez kapcsolódik, 
- 6,8 millió forint az Intézet számára elrendelt „Közép- és kelet-európai Almanach” 

adatbázis elkészítése többletfeladathoz kapcsolódik, 
- 19,4 millió forint az Intézet számára elrendelt „egyes ügyintézői munkakörökben 

dolgozók közigazgatási reformmal kapcsolatos tapasztalatainak vizsgálata” illetve „a 
hatósági jogalkalmazás egyszerűsítésének eredményeit feltáró vizsgálat” 
többletfeladataihoz kapcsolódik 

- 1,7 millió forint az Intézet előirányzat maradványa, mely jellemzően a még ki nem 
egyenlített kötelezettségvállalásokból adódik. 

 
Vagyongazdálkodás 
A 2013. évi vagyonváltozás jellemzően az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésből adódott, 
mely következtében a befektetett eszközök nettó értéke 18,4 millió forintról 12,1 millió 
forintra csökkent. Év végén selejtezésre került 0,8 millió forint bruttó érékű, nullára leírt, 
értékkel nem bíró, elavult, gazdaságosan nem javítható számítástechnikai eszköz. 
 
A befektetett eszközök elhasználódottsági foka közel 70 százalékos (bruttó érték 39,5 millió 
forint, nettó érték 12,1 millió forint). 
 
A KKI kötelezettségeinek záró állománya 26,6 millió forint, melyből 25,6 millió forint az 
ÁROP-1.1.12-2011-0001 kiemelt projekttel kapcsolatos előleg, a fennmaradó 1,0 millió forint 
pedig tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség. 
A követeléssel nem rendelkezett a KKI 2013. év végén. 
 
 
12. cím: Balassi Intézet 
(Törzsszám: 598756, honlap: www.bbi.hu,) 
 
A Kormány a 2118/2006. (VI. 30.) számú határozatában rendelte el a Külföldi Magyar 
Kulturális Intézetek Igazgatósága (a továbbiakban: KMKII), a Márton Áron Szakkollégium, 
illetve a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet (a továbbiakban: BBMKI) integrációját. A 
Kormány célkitűzése e három, részben hasonló alaptevékenységű és foglalkoztatási 
jogviszonyú intézmény működésének racionalizálása, a párhuzamos feladatok 
megszüntetésével költséghatékonyabbá tétele volt. 
 
Az Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján szakmai 
felügyeleti jogot gyakorol a Hungarofest Nemzetközi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. és 
a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége felett.  
 
Az Intézet meghatározott közfeladata: 
A magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, közös értékeink hazai és 
nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országkép építése, a határon inneni és túli 
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magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar-magyar 
kapcsolatok folyamatos fejlesztése, és az ezekkel összefüggő nemzetpolitikai, 
kommunikációs, kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és 
kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő 
egyes állami feladatok ellátása. 
 
Az Intézet feladatait igazgatóságok útján látja el. 

Külügyi szakdiplomáciai tevékenység 
Az Intézet alaptevékenysége, a kulturális szakdiplomácia keretében az alábbi területekre 
fókuszál: 

- a külföldi magyar intézetek felügyelete és szakmai irányítása, munkájuk támogatása, 
- tudományos és művészeti ösztöndíjak, Klebelsberg Kunó ösztöndíj működtetése, 
- a kulturális és oktatási szakdiplomata hálózat szakmai felügyelete, irányítása és 

támogatása, 
- a Magyar Ösztöndíjbizottság (a továbbiakban: MÖB) tevékenysége adminisztratív 

hátterének biztosítása. 
 

A külföldi magyar intézetek programjainak elsődleges célja a magyar kormány, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint 
a Külügyminisztérium által kidolgozott stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok 
és a főigazgatói koncepció alapján, a kulturális szakdiplomácia eszközeivel a 
Magyarországhoz kapcsolódó értékek megismertetése a fogadó országban, figyelembe véve 
az Intézetet felügyelő tárcaközi tanács iránymutatását. 
 
A beszámolási időszakban az alábbi Külföldi Magyar Intézetek működtek: 
 
1. Bécsi Collegium Hungaricum 

2. Berlini Collegium Hungaricum 

3. Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata 

4. Bukaresti Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyi Fiókintézete       

5. Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ 

6. Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ 

7. Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal 

8. Londoni Magyar Kulturális Központ 

9. Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja 

10. Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete 

11. Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ 

12. New York-i Magyar Kulturális Központ 

13. Párizsi Magyar Intézet 

14. Prágai Magyar Kulturális Központ 

15. Római Magyar Akadémia 

16. Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ 

17. Szófiai Magyar Kulturális Intézet 

18. Tallinni Magyar Intézet  

19. Varsói Magyar Kulturális Intézet 
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20. Belgrádi Collegium Hungaricum 

21. Pekingi Magyar Kulturális Intézet 

22. Zágrábi Magyar Intézet 
 
A külföldi magyar intézetek közül a Collegium Hungaricumok (a továbbiakban: CH) 
rendelkeztek ösztöndíjasok fogadásának lehetőségével. Elsősorban tudományos és művészeti 
ösztöndíjasokról van szó, római (Képzőművészeti ösztöndíj), bécsi (CH-ösztöndíj), berlini 
(Moholy-Nagy-ösztöndíj), és párizsi (André Kertész-ösztöndíj) célállomással. A Moholy-
Nagy- és az André Kertész-ösztöndíjak a Nemzeti Kulturális Alappal (a továbbiakban: NKA) 
együttműködésben kerültek kiírásra. A Párizsi Magyar Intézet 2003 óta írja ki rendszeresen a 
CIUP Egyetemvárosba szóló lakhatási ösztöndíjat. 

A Nemzetközi Igazgatóság feladatai, kapcsolatrendszere:  
Az Igazgatóság tevékenysége a következő területekre fókuszál: 

- a külföldi magyar intézetek felügyelete és szakmai irányítása, munkájuk támogatása,  
- a kulturális és oktatási szakdiplomata hálózat szakmai felügyelete, irányítása,  
- a Magyar Ösztöndíjbizottság irodájának működtetése, a MÖB tevékenysége     
- adminisztratív hátterének biztosítása, 
- a Publishing Hungary szakmai feladatainak ellátása, 
- projekt jellegű tevékenységek ellátása.  

 
Új intézetek stratégiai szakmai előkészítése 
A Kormány döntött több új külföldi magyar intézet létrehozásáról. Az Igazgatóság egyik 
kiemelt szakmai feladata volt 2013-ben az ezek előkészítését szolgáló munkaanyagok 
összeállításában való részvétel.  
- 2013 novemberében megnyitásra került a Pekingi Magyar Kulturális Intézet.  
- 2013. december 17-én nyílt meg az Isztambuli a Magyar Intézetet.  
- 2014. január 3-án került megnyitásra Zágrábban a Zágrábi Magyar Intézetet.  
- várhatóan 2014-ban nyílik meg a szintén a teljesen előkészített Belgrádi Collegium 
Hungaricum.  
 
Az új intézetek megnyitásával az új munkatársak felkészítése és az intézeti működés 
beindítása volt a fő feladat, amely 2014-ben is folytatódik. 
 
Kiemelt projektek 2013-ben a külföldi magyar intézetek és szakdiplomaták 
tevékenységében 
 
A Smithsonian Folklife Festival  
A „Smithsonian Folklife Festival” (SFF) egy 1967 óta évente megrendezésre kerülő szabadtéri 
népművészeti és hagyományőrző fesztivál a National Mall-on, a Washington Emlékmű és a 
Capitolium között, amelyen Magyarország 2013-ban első alkalommal vehetett részt, mint 
meghívott díszvendég. A 2013. június 26-tól július 7-ig tartó fesztivál látogatottsága 1,2 millió 
fő volt.  
 
Tudományos rendezvények 
2013. október 15-én keült megszervezésre a Német reneszánsz Közép-Európában, 
Hagyományok, irányok, távlatok címmel, melyre nagy volt az érdeklődés. Ezen túlmenően 
a külföldi magyar intézetek, benne különösen a Collegium Hungaricumok is tudományos 
rendezvények, konferenciák, szimpóziumok hosszú sorát valósították meg 2013-ban.  
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Művészeti rendezvények 
Az Intézet külföldi magyar intézetei szervezésében 2013-ban is sok, jelentős művészeti-
kulturális rendezvényt valósított meg, amelyek közül kiemelendő: 

- a Magyar-Olasz Kulturális Évad, mely keretében több nagy olasz városban, 
változatos programokon keresztül került bemutatásra a magyar kultúra java. Többek között az 
évad keretében volt látható a Capitoliumi Múzeumokban az Iparművészeti Múzeum 
szecessziós kiállítása, Robert Capa születésének 100. évfordulója alkalmából számos külföldi 
intézet, többek között Prága, Róma, Szófia, Moszkva kiállítással, filmvetítéssel emlékezett a 
világhírű fotóművészre.  
- Magyarország V4 elnöksége az alkalomból az intézetek (Szófia, Varsó, Moszkva, Bécs, 

Róma, Brüsszel) változatos programokkal, koncertekkel, filmvetítéssel, kiállításokkal 
készültek. 
- Berlinben februárban került megrendezésre a szokásos nagy sikerű, Berlinale-t kísérő 

többnapos filmes networking-eseménysorozat, a Cinema Total. A program ezúttal Europa 
Endlos alcímmel került megrendezésre, a közép- és kelet-európai mellett az orosz és mongol 
filmszakma képviselőinek bevonásával.  

 

A Nemzetközi Igazgatáság által kezelt ösztöndíjak  
A külföldi magyar intézetek közül a Collegium Hungaricumok (CH) rendelkeznek ösztöndíj-
lehetőségekkel. Elsősorban tudományos és művészeti ösztöndíjakról van szó, amelyek 
célállomásai a római (Képzőművészeti ösztöndíj), a bécsi (CH-ösztöndíj), a berlini 
(Moholy-Nagy-ösztöndíj), és a párizsi (André Kertész-ösztöndíj) intézetek. Emellett az 
Intézet Nemzetközi Igazgatósága önállóan gondozza az 1999-ben alapított Klebelsberg 
Kunó-ösztöndíjat, amely elsősorban társadalomtudományi és hungarológiai kutatásokat 
támogat. A pályázat célja, hogy elősegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb 
helyszíneken a magyar nyelv és kultúra írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását; 
hozzájáruljon az intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munkához; támogassa a 
bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek külhoni könyvtári, kézirattári, múzeumi és 
levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, az országhatárokon túlra irányuló 
tanulmányútját. 2013-ban összesen 25 pályázó nyert 50 kutatóhónapnyi ösztöndíjat 7 
különböző országba.  
 
Publishing Hungary program  
Az Intézet 2013-ban folytatta a Publishing Hungary programot, amelynek célja, hogy 
Magyarország részt vegyen évi 10-12 nemzetközi könyvvásáron, ezáltal népszerűsítve a 
magyar könyvkultúrát, a magyarországi szépirodalmi és tényirodalmi műveket – a friss 
megjelenéseket és korábban megjelent, maradandó értéket képviselő munkákat egyaránt. 
2013-ban 14 helyszínen állított a Publishing Hungary program révén Magyarország nemzeti 
standot, illetve programok kerültek megszervezésre a magyar irodalom népszerűsítésére.  
 
Magyar Nyelvi Tagozat  
A Magyar Nyelvi Tagozat feladata, hogy biztosítsa az Intézet tízhónapos képzéseinek nyelvi 
modulját (ezekről a képzésekről részletesen lásd a Hungarológia Tagozatnál), 
nyelvtanfolyamokat működtessen a Budapesten élő, illetve külföldről érkező nem magyar 
állampolgárok számára, valamint módszertani központként segítse a magyar, mint idegen 
nyelv és származásnyelv oktatását idehaza és külföldön. 
 
2013-ban összesen 14100 nyelvórát tartottak az Intézet tanárai. Térítési díjas 
nyelvtanfolyamokon 269 összesen diák volt, a teljesen kezdőtől a haladóig minden nyelvi 
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szinten tanultak. Intenzív (300 és 200 órás), illetve normál (180 és 120 órás) tanfolyamok 
mellett esti (90 és 60 órás) kurzusokat is indítottak, 2013-ban növelték már a csoportok 
számát is. 
 

A nyelvórák a tízhónapos komplex képzésekben is az összóraszám jelentős hányadát 
(körülbelül 60-65%-át) teszik ki. 2013-ban 8 100 magyar órát tartottak a hallgatóknak.  
 

Továbbképzéseiket külhoni helyszíneken is tartottak 2013-ban: meghívásoknak eleget téve 
Münchenben, Londonban, Tallinnban, Helsinkiben, Buenos Airesben tartottak egész napos 
(vagy több napos) rendezvényt, műhelymunkákat, előadásokat magyar származásnyelvi 
oktatásban részt vevő, illetve magyar, mint idegen nyelvet oktató tanároknak.  

Márton Áron Szakkollégium 
A Márton Áron Szakkollégium feladata a Magyarországi felsőoktatásban tanuló határon túli 
hallgatók szakkollégiumi oktatása, tehetséggondozása, számukra közéleti, kulturális és sport 
rendezvények, tanulmányi utak szervezése, ösztöndíj pályáztatásuk, valamint határon túli 
magyar közoktatási pályázatok bonyolítása, a határon túli oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartás, kutatások és konferenciák szervezése, valamint az Intézet hallgatói és a 
magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók számára 
kollégiumi ellátás biztosítása.  
 
A szakkollégiumi oktatás 2013. évi mutatói a következőképpen alakultak: 
-  A Debreceni szakkollégiumban a tavaszi félév 6 kurzusára beiratkozott 105 hallgató, a 
félévet sikeresen elvégezte 100 fő. Az őszi félév 8 kurzusára beiratkozott 105 fő, a félévet 
sikeresen elvégezte 104 fő.  
- a budapesti szakkollégium 20 tavaszi kurzusán 343 kurzusfelvétel történt, amelyből a 
hallgatók 285 kurzust sikeresen teljesítettek. Az őszi félév 22 kurzusán 430 kurzusfelvétel 
történt, amelyből a beszámoló megírásáig 353 kurzust sikeresen teljesítettek. 
- a pécsi szakkollégiumban, a tavaszi félévben meghirdetett 7 kurzusra beiratkozott 65 
hallgató, a félévet sikeresen elvégezte 62 fő. Az őszi félév 6 kurzusára beiratkozott 82 fő, a 
félévet sikeresen elvégezte 75 fő.  
- a szegedi szakkollégiumban, a tavaszi félévben 11 kurzusra beiratkozott 242 fő, a félévet 
sikeresen elvégezte 223 fő. Az őszi félév 11 kurzusára beiratkozott 220 fő, a félévet eddig 
sikeresen elvégezte 201 fő. 
A 2013-ban (2013/2014. tanévre) meghirdetett ösztöndíjra összesen 51 fő nyújtott be 
pályázatot, közülük 25 sikeres pályázó egy tanévre 280 ezer Ft szakkollégiumi ösztöndíjban 
részesül.  
 

A Magyar Ösztöndíj Bizottság tevékenysége 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: MÖB) 2013-ban 6 alkalommal tartott ülést. A 
MÖB ülésein döntés született a magyar pályázóknak meghirdetett külföldi ösztöndíj-
lehetőségekről: tanulmányutakról (96 támogatott pályázat), nyári egyetemekről (91 támogatott 
pályázat), részképzésekről (81 támogatott pályázat), teljes képzésekről (9 támogatott 
pályázat), PhD-képzésekről (4 támogatott pályázat), továbbá a MÖB-DAAD kutatócsere 
pályázatokról (12 második évre is megítélt támogatás, 12 elfogadott új pályázat), a bécsi 
Collegium Hungaricum ösztöndíjairól (36 elfogadott pályázat), illetve a Magyar Állami 
Eötvös Ösztöndíjról (34 pályázatot támogattak). Ezen ösztöndíjakra összesen 1134 db 
pályázat érkezett. 
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Döntöttek a külföldi partnerszervezetek által jelölt, illetve a pool rendszerben pályázatot 
benyújtó külföldi kutatók, hallgatók magyarországi ösztöndíjairól is: graduális ösztöndíjat 90, 
posztgraduális/kutatói ösztöndíjat 107, rész-, illetve teljes doktori képzésre szóló ösztöndíjat 
15, nyári egyetemi ösztöndíjat 172 pályázó nyert el. Teljes egyetemi képzésre kétoldalú 
oktatási munkatervek alapján 23 fő érkezett. Ezen ösztöndíjakra összesen 775 db pályázat 
érkezett.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 433,4 4 460,3 4 460,3 10 551,7 8 621,8 158,7 81,7 

ebből:  személyi juttatás 1 881,5 2 330,8 2 330,8 3 659,1 2 958,1 157,2 80,8 

Bevétel 2 241,5 790,5 790,5 2 321,1 2 377,4 106,1 102,4 

Támogatás 5 875,4 3 669,8 3 669,8 4 718,7 4 718,7 80,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 818,7 0,0 0,0 3 511,9 2 573,3 314,4 73,3 

Létszám (fő) 237** 266* 266 266 253** 106,8 95,1 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
       millió forintban, egy tizedessel              fő  

Megnevezés Kiadás  Bevétel  
 

Támogatás  

 
Kiadásból 
személyi 
juttatás  

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

4460,3 790,5 3669,8 2330,8 266 

Módosítások jogcímenként *           
1304/2013.(VI. 7.) Korm. határozat alapján 
Pekingi Magyar Intézet létrehozásához 

397,3 0,0 397,3 36,8   

1706/2013. (X. 8.) Korm. határozat alapján 
Isztambuli Magyar Intézet létrehozásához 

219,6 0,0 219,6 57,7   

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
Stippendium Hungaricum ösztöndíjasainak 
kiadásai   

9,7   9,7     

 2047/2013.(XII. 30.) Korm. határozat alapján 
külföldi oktatási mobilitás feladataihoz 

50,0 0,0 50,0 36,2   

1159/2013.(III. 28.) Korm. határozat, 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 
bérkompenzáció 

14,3 0,0 14,3 11,2   

1968/2013(XII. 17.) Korm. határozat, 
1259/2013.(V. 13.) Korm. határozat alapján 
zárolás 

-60,0 0,0 -60,0     

1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozat alapján 
BI-KIM-EMMI határon túli köz-és 
felsőoktatási feladatok ellátása 

80,7   80,7 11,8   
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1948/2013. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 
EMMI-KIM a magyar nyelv, a 
társadalomtudományok és a kultúra 
oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen  

3,5 0,0 3,5 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból 2013. évi 
Berlinare alatt megrendezésre került Cinema 
Total szakmai program 

14,7 0,0 14,7 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból sajtóreferens 
kiadásai 

5,5 0,0 5,5 0,0   

Smithsonian Folklife Fesztiválon való 
részvétel előirányzat átcsoportosítása 

200,0 0,0 200,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból Balassi 
Intézet belgrádi és zágrábi intézeteivel 
kapcsolatos többletkiadások és ezen felül a 
MÁSZ épületeinek állagmegóvási 
munkálataira 

50,0 0,0 50,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból Csáktornyai 
kiállítás  

1,0 0,0 1,0 0,3   

Fejezeti kezelésű előirányzatból Linzi Magyar 
Fesztivál kiadásai 

2,5 0,0 2,5 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból a Közép kelet 
erurópai regionális együttműködés keretében 
3 fő közigazgatási ösztöndíjas kiadásai 

4,1 0,0 4,1 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból a 
Smithsonian Folklife Fesztivál többletkiadásai 

5,0 0,0 5,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból egyes 
külföldi magyar intézetek felújítási és 
állagmegóvási munkálatainak kiadásai 

35,0 0,0 35,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból a Bernilare 
ideje alatt megrendezésre kerülő Cinema Total 
előkészítési feladatai 

5,0 0,0 5,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból a Historia 
Triplex szakmai program kiadásai 

0,8 0,0 0,8 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból Balassi 
Intézet kulturális titkár alkalmazásával 
kapcsolatban felmerülő kiadások  

7,4 0,0 7,4 4,7   

Fejezeti kezelésű előirányzatból a Vienna 
Desing Week 2013. évi kiadásai 

2,0 0,0 2,0 0,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatból Varsóban 
megrendezésre kerülő Magyar Divatnapok 
kiadásai 

0,8 0,0 0,8 0,0   

Többletbevétel Tempus Erasmus és egyéb 
KMI átvett feladatokra 

9,3 9,3   3,3   

CAMPUS kifizetési kérelmek- felhalmozási 
kiadások 

80,6 80,6       

CAMPUS kifizetési kérelmek-működési 
kiadások 

1 259,8 1 259,8   1 047,3   

NKA többletforrások (Falconerri palota-
bemutató kötet, Irodalmi szalon, Márton Áron 
konferencia, Jannus Pannonius emléktábla 
avatás, Dunyov Szobor állítás Szófiában)  

26,2 26,2 0,0 4,2   

NKA publishing Hungary nemzetközi 
könyvvásár 2013. évi kiadásai 

100,0 100,0   9,7   

NKA szakmai programok: Magyar műhely, 
Kortárs kiállítás, Cineromani 
részfinanszírozás 

8,6 8,6       

NKA szakmai programok Cineromani 6,7 6,7   0,9   
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részfinanszírozás  

Külföldi Magyar Intézetek által külföldi 
támogatóktól átvett pénzeszközök illetve 
belföldi szervezeti egységek által átvett 
pénzeszközök előirányzat módosításai  

39,4 39,4   0,7   

2012. évi maradvány  3 511,9 3 511,9   603,5   
Átcsoportosítás saját hatáskörben        -500,0   
2013. évi módosított előirányzat 10 551,7 5 833,0 4 718,7 3 659,1 266 

 

2013. évben az Intézet eredeti kiadási és bevételi előirányzata 4 460,3 millió forintban került 
meghatározásra.  
 
2013. évben az Európai Uniós támogatás terhére 1 340,6 millió forint kifizetési kérelem került 
leutalásra az Intézet által megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program két projektjére az alábbi 
megoszlásban: 
 

• TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 Nemzeti kiválóság program    671,0 millió forint 
• TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 Nemzeti kiválóság program    669,6 millió forint 

 

A külföldi Magyar Intézetek devizában működésre fordított kiadásainak összege 1 321,4 
millió forint. Az éves Intézet által biztosított szakmai programkeret kiadásainak összege 143,6 
millió forint volt a beszámolási időszakban.  
 

Előirányzatok felhasználása: 
 

    KÜLÜGYI DIPLOMÁCIA GAZDÁLKODÁSA 2013-BAN 
      adatok millió forintban 

Intézetek 
Felhalmozási 

kiadások 

Működési kiadások 

Összes kiadás 
Intézet 

működésével 
kapcsolatos 

kiadások  

szakmai 
programkeret 

Berlin 0,0 173,9 17,0 190,9 

Bécs 0,2 99,6 10,2 110,0 

Bécs Levéltár 0,0 0,2 0,0 0,2 

Sepsiszentgyörgy 0,0 6,3 2,7 9,0 

Bukarest 0,0 84,0 7,9 91,9 

Delhi 0,0 64,1 5,1 69,2 

Helsinki 0,0 77,7 7,2 84,9 

Kairó 0,0 11,7 2,9 14,6 

London 0,0 80,5 6,8 87,3 

Moszkva 1,2 66,6 8,0 75,8 

Moszkva Levéltár 0,0 10,5 0,0 10,5 

Párizs 0,0 98,7 13,3 112,0 

Prága 0,0 116,6 6,8 123,4 

Pozsony 0,0 49,6 6,3 55,9 
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Róma 7,6 110,0 7,3 124,9 

Stuttgart 0,0 68,9 4,1 73,0 

Szófia 0,0 22,1 6,4 28,5 

Tallinn 0,0 13,5 5,8 19,3 

Varsó 0,0 44,0 8,2 52,2 

New York 0,0 57,7 11,7 69,4 

Brüsszel 0,0 65,2 4,9 70,1 

Zágráb 0,0 0,0 0,4 0,4 

Belgrád 0,0 0,0 0,6 0,6 

Összesen 9,0 1 321,4 143,6 1 474,0 

 

A személyi juttatások 2 330,8 millió forint eredeti előirányzata 3 659,1 millió forintra nőtt, 
melyből 2 958,1 millió forint került felhasználásra. 
Az Intézet személyi juttatások előirányzatán összességében közel 57%-os növekedés jelentős 
összetevője az európai uniós támogatáson felül a többletforrásként átvett támogatásokhoz 
kapcsolódó megbízási díjak összege és a többletforrások felhasználása érdekében 
megnövekedett kiküldetések napidíjának növekedése, továbbá a Vendégoktatói hálózat 
keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott lektorok, vendégoktatók megbízási díjának 
egységesítése.   
 
Az Intézet személyi juttatásainak kiadásszerkezetben is megmutatkozó jelentős változása az 
előző évhez viszonyítva a Külső személyi juttatások soron figyelhető meg mind előirányzati 
(400,0 millió forintról 2 033,5 millió forintra nőtt) mind teljesítési oldalon (előző évi teljesítés 
471,0 millió forint, tárgyévi teljesítés 1 452,2 millió forint). A változás oka, hogy A TÁMOP-
4.2.4.B/1-11/1-2012-0001-„Nemzeti kiválóság program - és A TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-
0001-„Nemzeti kiválóság program - Campus Hungary ösztöndíjkiadásai a külső személyi 
juttatásokon kerülnek kifizetésre. A kifizetett ösztöndíjak összege a két program esetében 
összességében 874,4 millió forint volt. 
 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 535,7 millió forintos 
teljesítési adatai 11,2%-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva, amely 
nagyságrendben igazodik a személyi kiadások teljesítési adatainál bemutatott növekedéshez. 
  
 

Létszám alakulása: 
Az Intézet engedélyezett létszáma 266 fő volt. Év végén az átlagos statisztikai létszáma 218 
fő. 2013. évben kétoldalú kormányközi egyezmények alapján 4 új külföldi magyar intézet 
megalapítására került sor Pekingben, Belgrádban, Zágrábban és Isztambulban.  
Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 
alapján az Intézet 2013. január 14-én 6 üres státuszt adott le. A 2013. évi engedélyezett 
létszám 266 fő volt. 
 
A külföldi magyar intézet hálózatnál 3 állomáshelyen, Brüsszelben és Stuttgartban 
pályáztatási eljárás lefolytatását követően, továbbá Pekingben új intézeti igazgató 
kinevezésére került sor. A Bécsi Collegium Hungaricum igazgatójának 2013. december végén 
lejáró tartós külszolgálatát a KIM miniszter 2014. december 14-ig meghosszabbította. 
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2013 szeptemberétől Belgrádba kulturális titkár került kihelyezésre. Berlinben, Párizsban és 
Pekingben új gazdasági referens kezdte meg tevékenységét. Bukarestben új munkatárs látja el 
a gondnoki és kulturális titkári munkakört.  
Az év folyamán 9 fő fejezte be tartós külszolgálatát, illetőleg a határozott idejű 
munkaszerződése lejárt (Bécs – gondnok, Berlin – tudományos titkár, kulturális titkár, 
Bukarest – kulturális titkár, gondnok, Helsinki – gazdasági referens, Párizs – gazdasági 
referens, intézeti titkár, Róma – technikai munkatárs). 
 
A dologi kiadások 3 393,6 millió forint módosított előirányzata 2 027,8 millió forinttal nőtt, 
melyből 3 024,0 millió forint került felhasználásra. Az előirányzatok teljesítési adatai a 2012. 
évi adatokhoz viszonyítva 19,9 %-os növekedést mutatnak. Legjelentősebb növekedés a 
bázisidőszak adataihoz képest az egyéb dologi kiadások esetében tapasztalható. A 286 %-os 
növekedés az előző időszaki adatokhoz képest a Smithsonion Folkline Festivál külföldi 
partnerének a külföldi lebonyolításáért szerződés alapján fizetett összegre vezethető vissza, 
amely a 2012. évben biztosított 100 millió forint és a 2013. évben biztosított 200 millió forint 
többlettámogatást terhelte összességében 189,4 millió forint összegben.  
 
A normál üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásoknál jelentős mértékű változás nem mutatható ki 
az előző évhez viszonyítva. Legjelentősebb kiadási előirányzat a dologi előirányzaton belül, a 
bérleti díjak soron szereplő 807,8 millió forint, amely jellemzően az Intézet külügyi 
szakdiplomáciai tevékenységéhez köthető.  
 
Itt jelenik meg a Berlini Collegium Hungaricum bérleti díjának teljesítése, az Isztambuli 
Magyar Intézet bérleti díjának és a Pekingi Magyar Intézet bérleti díjának időarányos része 
mind előirányzati mind teljesítési oldalon jelentős növekedésként.  
 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások összege növekedett jelentősen. A változás 
a TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001-Nemzeti kiválóság program - és a TÁMOP-4.2.4.B/2-
11/1-2012-0001-Nemzeti kiválóság program - Campus Hungary projekt teljesítési adataiból 
adódik. A kiküldetés reprezentáció soron megjelenő jelentős növekedés az új külföldi magyar 
intézetek nyitásával kapcsolatban felmerülő költségeket valamint az előzőekben már 
hivatkozott európai uniós projektek teljesítési adataira vezethető vissza.  
 
Devizahitel-törlesztés külföldi pénzintézeteknek 
A beszámolóban megjelenő Egyéb felhalmozási kiadások előirányzati jogcímen bemutatott 
1,9 millió forint és a hozzá kapcsolódó 1,9 millió forint teljesítés adata a jogelőd Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által felvett, a Stuttgartban működő Intézetünk Mozart Strasse 40. 
szám alatti szolgálati lakás vásárlása kapcsán merül fel.  
 

A felhalmozási kiadásoknál jelentkező meghatványozódott teljesítési összeg (1 836,4 millió 
forint) több tényezőre vezethető vissza:  
A Kormány 2012. évben  

� Belgrádi Magyar Ház 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat alapján 900,0 millió forint 
� 1428/2012. (IX. 08.) Korm. határozat előirányzat-zárolása alapján -41,4 millió forint 
� Zágrábi Magyar Intézet 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 1.200,0 millió 

forint 
többlet forrást biztosított az Intézetek megalapítására. Mindkét Intézet épületének 
megvásárlása megkezdődött 2013. évben. 
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Az ingatlanok vételárából kiegyenlített összeg a beszámoló időszakában a két intézet esetében 
az alábbiak szerint alakult:  

- a belgrádi ingatlan vásárlásra fordított összeg 2013. évben: 772,6 millió forint 
- a zágrábi ingatlan vásárlásra fordított összeg 2013. évben: 916,7 millió forint 

 
További jelentős növekedést eredményezett a felhalmozási költségvetésen belül, a már több 
előirányzati jogcímnél is hivatkozott TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001-„Nemzeti kiválóság 
program - és a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001-„Nemzeti kiválóság program - Campus 
Hungary projekt beruházási kiadása, melynek összege együttesen a beszámolási időszakban 
49,9 millió forint volt. Ez az összeg majdnem eléri az Intézet beruházási előirányzatának 
eredeti előirányzatát.  
 

A bevételek alakulása 
 

2013. évben az egyéb saját működési bevétel teljesítése 782,8 millió forintban realizálódott. A 
tárgyévben teljesült bevétel összege 3,0 %-kal meghaladta az előző évben teljesült bevételt. 
Az összbevételt megoszlását vizsgálva az Intézetnek a legjelentősebb bevételi forrása a 
Bérleti és lízingdíjak bevételi előirányzaton jelenik meg, amely az egyéb sajátos működési 
bevételek 43,8 %-át teszi ki. 
 
2013. évben a Külföldi Magyar Intézetek saját bevétele összességében 329,8 millió forint 
volt, amely a tavalyi bevételi adathoz képest jelentős növekedést mutat. A Külföldi Magyar 
Intézetek által külföldi támogatótól átvett pénzeszközök értéke 37,2 millió forint volt, mely 
jellemzően a szakmai tevékenységre került felhasználásra.  A bevételszerzés jellemző 
jogcímei a vagyonkezelt ingatlanok hasznosításából, magyar nyelvoktatási tevékenységéből 
és egyes Intézetek esetében ÁFA visszaigénylésből realizálódnak. A szakmai tevékenység 
bevétele 4,1 millió forint volt, míg a működési bevétel 325,6 millió forintot tett ki a külföldi 
magyar intézetek tekintetében. 
 

Bérleti díjbevétel jogcímen a helyiségek, eszközök átmenetileg szabad kapacitás 
kihasználásából származó bevételei (245,0 millió forint) és a szálláshely értékesítés bevételei 
(23,2 millió forint) vannak nyilvántartva. Egyéb bérleti díj jogcímen 2,6 millió forint 
realizálódott. Kiemelkedő bevételt jelentett a 2012. évhez képest a berlini Collegium 
Hungaricum vagyonkezelésbe vételéhez kapcsolódó EMMI fejezettől átvett felülépítményi 
jog bevétele (69,5 millió forint).  

2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
2012. évben az Intézetnek 3 511,9 millió forint maradványa keletkezett, amelyből a 2013. évi 
előirányzatok maradványa 3 502,2 millió forint volt, 9,7 millió forint pedig az előző évi fel 
nem használt maradvány. A maradványból 2013. június 30-ig a kötelezettségvállalással 
terhelt és fel nem használt összeget a Kormány 1765/2013. (X. 25.) számú Korm. 
határozatban visszahagyta.  
 
A 2012. évben képződött előirányzat maradványból 2 573,3 millió forint került 
felhasználásra. A fel nem használt 938,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az alábbi 
feladatokra:  

� Zágrábi Magyar Intézet felállítása  
� Belgrádi Magyar Ház létrehozása  
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Európai Uniós forrásból megvalósuló TÁMOP projektek: 

� TÁMOP-4.2.4. B/1-11/1-2012-0001. projekt maradványa  
� TÁMOP-4.2.4. B/2-11/1-2012-0001. projekt maradványa  

 
 
2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 

 
2013. évben a folyó évi előirányzatokból 1 047,6 millió forint maradvány keletkezett az 
Intézetnél. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 661,5 millió forint 
(felhasználható maradvány 655,2 millió forint, befizetési kötelezettség 6,3 millió forint), 
szabad maradvány 386,1 millió forint, melyet visszahagyásra javasolt a fejezet. 
 
Az előző évi maradvánnyal együtt 2013. évben összesen 1 979,8 millió forint felhasználható 
maradványa és 6,3 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett az Intézetnek. A 
felhasználható maradványból 1 593,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt működési 
és felhalmozási előirányzat, 386,1 millió forint szabad maradvány. 
 
Vagyongazdálkodás  
A befektetett eszközök 6 898,1 millió forint nyitó értéke év végére 11 297,8 millió forintra 
nőtt. A növekedés legnagyobb részét az ingatlanok értékben bekövetkezett változás okozta. 
 
Az Intézet által kezdeményezett, a Collegium Hungaricum Berlin telephely elhelyezését 
biztosító ingatlanok vagyonkezelésbe vételére tett eljárás a beszámolási időszakban lezajlott, 
az épület az Intézet vagyonkezelésébe került.  
A beszámolási időszakban az Intézet által 2012. évben kezdeményezett a 1118 Budapest, 
Homonna utca 1-7./Harasztos út 2-8. szám alatt található, kollégium céljára használt ingatlan 
vagyonkezelői jogának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) részére történő 
visszaadásának eljárása lezárult.  
Továbbra is folyamatban van a Szófiai Magyar Kulturális Intézet és a Tallinni Magyar Intézet 
telephelyingatlanainak vagyonkezelésbe vétele.  
 

2013. évben megvalósult a Somlói úti ingatlan esetében a II. emeleti mosdók karbantartása; a 
kulturált, modern illemhelyek kialakítása az egységes arculathoz illeszkedően.  Megkezdődött 
az alagsori mosdóhelyiségek átalakítása. Az alagsori gépészeti és villamos felújítási munkák 
már a tervezett Diaszpóra Központ esetleges kialakításával összhangban kezdődtek meg. Az 
épületben installálásra került egy világtérkép üvegből a II. emeleti főigazgatói iroda külső 
folyosói falára, melyen plasztikus formában jelenik meg a BI összes intézete. Ugyancsak egy, 
az Intézet jelenlétét bemutató térkép került felfestésre az aulában a könyvtár külső falán, a 
főlépcsőház bejáratával szemben. 
 

2013 nyarán a Közép-európai Kulturális Intézet elköltözött az eddigi irodájából, ennek 
kapcsán az addig a KEKI használatában levő, de a BI tulajdonát képező eszközök és bútorok 
ismét az intézet birtokába kerültek vissza. Ezek helyszínről történő elszállításáról a műszaki 
osztály gondoskodott. Ugyancsak megtörtént a használatra nem alkalmas eszközök selejtezése 
és a hulladékszállítás. 
 
A Belgrádi Intézet kialakítási költségei közül a műszaki osztályon keresztül a műszaki 
ellenőri megbízás bonyolódott le. 
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A Zágrábi Magyar Intézetben folyó munka megkezdéséhez szükséges előkészületeket teljes 
egészében a műszaki osztály kivitelezte. A kialakítással összefüggő nagyobb beruházások a 
belsőépítészeti tervekkel összhangban valósultak meg. Az intézet főbejárataként önműködő 
ajtó került beépítésre, a fölszinti padlóburkolat és a lépcső melletti üvegkorlát installálása is 
külön megrendelés eredményeként valósult meg. Egy, a jövőben bérbe adható kávézó került 
kialakításra az épület földszintjén. Az épülethez tartozik 2 apartman is, melyek teljesen 
felszerelve kerültek átadásra: beépített konyhaszekrények beépített háztartási gépekkel, 
műszaki cikkek, háztartási cikkek és lakberendezési eszközök kerültek beszerzésre. 
 
Az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges telekommunikációs rendszer is kiépítésre került. 
Modern hang- és vetítéstechnikai rendszer került beépítésre a rendezvényterembe, illetve 
beszerzésre kerültek (a teljesség igénye nélkül) az intézetben folyó munka megkezdéséhez 
szükséges termékek.  
 
A Budaörsi úti ingatlan 2013. szeptemberi átadásáig az épület állagmegóvásával 
kapcsolatban felmerültek víz-alapvezeték javítási munkák, kazánjavítási munkák, valamint a 
selejtezések és épület kiürítés miatt nagyobb mennyiségű hulladékelszállítás. 
 
A Balassi Intézet vagyonkezelése alatt álló 1146 Budapest, Izsó utca 5. sz. alatt található 
Román Kulturális Intézet területén több, nagyobb volumenű karbantartásra is sor került az 
elmúlt években. 2013. év elején megtörtént a fűtési rendszer és kazán karbantartása, mellyel 
biztosítva lett a fűtési szolgáltatás az ingatlanban. Ebben az évben megtörténtek több éve 
esedékes karbantartások: a teljes tetőszerkezet karbantartása, valamint az igazgatói és 
vendéglakások festése. Az év második felében sor került a tetőtéri lakás festésére is.  

Követelés állomány alakulása 
A követelések 2013. évi záró állománya 82,2 millió forint, mely 3 legjelentősebb összetevője 
a belföldi vevőkövetelés (32,6 millió forint), a külföldi intézetek vevőkövetelése (3,3 millió 
forint) és az adósságállományból (9,0 millió forint), amely a NEPTUN hallgatói rendszeren 
alapul. 
 
A záró állományból 0,3 millió forint a jogelőd BBMKI nem teljesített követelésállománya, 
0,1 millió forint a jogelődtől, a MÁSZ-tól átvett követelés. 
 
Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő követelésállomány összege - jogelődöktől 
átvett vevőkövetelések nélkül - 2013. december 31-én 44,5 millió forint, melyből 360 napon 
túli követelés  18,5 millió forint. 

       
A követelések bérleti díj, kollégiumi díj, továbbszámlázott energiadíj, hallgatókkal illetve 
munkavállalókkal szembeni követelés jogcímén merülnek fel. 
 

 
15. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(Törzsszám: 329969, honlap: www.kih.gov.hu) 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH, vagy Hivatal) önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. A Hivatal 2013. évi 
tevékenységét és gazdálkodását jelentősen befolyásolta a végrehajtott szervezeti átalakulás. 
2013 márciusában az 56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal feladatai a 
Nemzeti Államigazgatási Központ beolvadásával tovább nőttek és ettől kezdve a 
kormányhivatalok tekintetében középirányító szervi feladatokat is ellátja. Ugyancsak új 
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feladatokat jelentett az NGM fejezettől 2012. szeptember 15-én átvett, a felszámolói 
névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági munka ellátása, továbbá a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézettől 2012. november 1-jén átvett egyes feladatok (Mobilitás Országos 
Ifjúsági Igazgatóság). 
 
Az összeolvadás következtében a KIH alaptevékenysége részeként – a funkcionális feladatai 
(jogi, gazdasági, humánpolitikai, informatikai, igazgatási, ellenőrzési) mellett – ellát 
személyügyi, igazságügyi, támogatás kezelő- és közvetítői, létesítménygazdálkodási, továbbá 
– külső partner kötelező bevonásával – ifjúságpolitikai  és területi közigazgatás-szervezéssel 
és középirányítással kapcsolatos szakmai feladatokat.  
 
A Hivatal 4 fejezeti kezelésű előirányzatot kezel. A KIM fejezet megbízásából a KIH az 
„Európai Területi Társulások támogatása”, továbbá a „Jogi segítségnyújtás” és az 
„Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal, 
míg a NGM fejezet megbízásából a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat végzi. 
 
Az Európai Területi Társulások támogatása előirányzattal kapcsolatosan 2013. évben 47 
pályázatot kellett elbírálnia a Hivatalnak, a megítélt támogatás összege 149,3 millió forint 
volt. A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása előirányzattal 
kapcsolatosan 40 pályázat elbírálása történt, melyre 77,2 millió forint volt a megítélt 
támogatás összege, ebből 50,5 millió forint került kifizetésre.  
 
A Pro-Pro Renovanda Cultua Hungariae Alapítvány megbízásából végzett pályázat keretében 
433 pályázat érkezett a Hivatalhoz, melyből 270 pályázat nyert támogatást 40,0 millió forint 
összegben. A Pro-E-13 Egyedi támogatások keretében 16 pályázat került elbírálásra, 
valamennyi pályázóval szerződéskötésre került sor. A megítélt támogatás összesen 177,5 
millió forint volt. 
 
A KIH széleskörű profiljába illeszkedő 32 darab - alapvetően igazságügyi, infrastrukturális, 
személyzetfejlesztési, e-közigazgatási, közigazgatási ösztöndíjakkal és hatásvizsgálatokkal 
kapcsolatos - európai uniós projekt megvalósításáért felel a hivatal, melyek összköltsége 
7.660,7 millió forint. 
 

Megnevezés 
projektek száma 

(db) 
projekt összköltsége 

(millió forintban) 

KIH - Megvalósítás alatt levő projektek -  19 24 274,2 

ÁROP:   9 - 

TÁMOP:   6 - 

EKOP: 1 - 

EMA: 1 - 

TIOP: 2 - 

KIH - Fenntartás alatt lévő projektek -  9 199,8 

KIH - Előkészítés alatt lévő projektek  4 570,9 

KIH - Európai uniós finanszírozású projektek összesen 32 25 044,9 

 
A szervezeti átalakulással együtt járó alapfeladat bővülés, változás ellenére a feladatellátás 
zökkenőmentessége biztosított volt. 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Alapító Okirat szerinti közfeladatai: 

- pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés, 
- a kormányzással és közigazgatással kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások 

folytatatása és ezekkel összefüggésben elemzések végzése, 
- jogszabályban meghatározott személyügyi igazgatási feladatok ellátása, 
- Korm. rendeletben meghatározott pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, 
- áldozatsegítési és kárpótlási feladatok ellátása, 
- módszertani kutatások és fejlesztések végzése, 
- jogszabályban meghatározott vagyonkezelői feladatok ellátása, 
- ifjúságpolitikával összefüggő – jogszabályban meghatározott – feladatok 

ellátása, 
- jogszabályban meghatározott közigazgatás-szervezési feladatok ellátása. 

 
A hivatal működéséhez kapcsolódó szakmai feladatok elnökhelyettesek és igazgatók 
irányítása alatt valósulnak meg. A hivatal működését 2013 folyamán három 
funkcionális terület biztosította: az Elnöki Kabinet, a Gazdasági Főosztály, a 
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, Jogi Főosztály. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  10 199,2 2 867,5 2 867,5 25 520,4 12 533,2 122,9 49,1 

 ebből:  személyi juttatás 1 488,2 1 011,7 1 011,7 7 179,5 5 360,6 360,2 74,7 

Bevétel  6 003,5 904,8 904,8 15 178,5 15 162,7 252,6 99,9 

Támogatás  1 443,7 1 962,7 1 962,7 7 172,8 7  172,8 496,8 100,0 

Előirányzat-maradvány  5 336,5 – – 3 169,1 2 501,7 46,9 78,9 

Létszám (fő)   391** 244* 244 461 786** 201,0 170,5 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
       millió forintban, egy tizedessel                     fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támogatá

s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat          2 867,5              904,8       1 962,7     1 011,7         244     
Módosítások jogcímenként *           
Intézményi működési többletbevételek             165,7              165,7                 -                 -        
Felhalmozási bevételek                  0,4                  0,4          
Támogatásértékű működési többletbevételek:        10 169,5        10 169,5                 -       4 040,3 

      
TÁMOP projektek          6 908,6         6 908,6                 -        2 760,1    

            -      
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ÁROP projektek         2 159,9         2 159,9                 -           937,3      
TIOP projektek              296,1               296,1                 -           151,4                -      
EKOP projektek                19,8                 19,8                 -               2,5                -      
EMA projektek                  8,7                   8,7                 -                 -                  -      
Dunai árvízi károk helyreállítására                13,9                 13,9                 -               2,1                -      
NMHH ODÁP támogatás                  5,5                   5,5                 -                 -                  -      
NÁK 2013. évi előirányzatai beolvadás miatt              708,7               708,7                 -           180,5                -      
MOBILITÁS beolvadása 1058/2013.(II. 13.) 
Korm. határozat alapján 

               13,4                 13,4                 -                 -      
            -      

Hazai projektek/ Pro Renovanda/                34,9                 34,9               6,4      
Támogatásértékű felhalmozási 
többletbevételek:  

         3 784,4           3 784,4                 -                 -      
            -      

TÁMOP projektek              129,6               129,6                 -                 -                  -      
ÁROP projektek                86,0                 86,0                 -                 -                  -      
TIOP projektek                19,4                 19,4                 -                 -                  -      
Dunai árvízi károk helyreállítására                24,4                 24,4                 -                 -                  -      
1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a 
kormányablakok fizikai kialakítására 

          3 525,0            3 525,0                 -                 -      
            -      

működési célra átvett pénzeszközök:             153,7              153,7                 -            30,8      
Hadigondozottak Közalapítványtól                64,3                 64,3                 -             30,8      
Pro Renovanda Balassi                80,0                 80,0                 -                 -        
Egyéb hazai pályázatok                  9,4                   9,4                 -                 -        
Előző évi maradvány igénybevétel          3 169,1           3 169,1                 -          788,0      
egyéb, költségvetési támogatást érintő 
módosítások, ebből 

         5 210,1                     -         5 210,1     1 308,8    
  

NÁK beolvadása 173/2013 (II.28.) Korm. 
határozat alapján 

          2 189,7           2 189,7      1 068,3    
      190     

MOBILITÁS beolvadása 1058/2013.(II.13.) 
Korm. határozat alapján 

              
143,6    

          143,6           82,4    
        27     

Kormányablakok fizikai kialakítására támogatás           3 016,8           3 016,8         157,4      
2013. évi kompenzáció                  8,2                  8,2             6,5      
Prémium évek Program /PÉP/                20,5                20,5           16,2      
BEIK                23,9                23,9               -        
ETT fejezeti kezelésű előirányzat számla 
lebonyolítási költségeire (KIM fejezet) 

                 7,9                  7,9             3,8    
  

Fogyasztóvédelem fejezeti kezelésű előirányzat 
lebonyolítási költségeire (BM fejezet) 

                 3,8                  3,8               -      
  

Közszolgálati magazin megjelenési költségekhez 
hozzájárulás 

                 4,3                  4,3               -      
  

Különféle feladatok miatti előirányzat 
csökkentések 

        - 154,4            - 154,4         - 25,8    
  

Zárolás, csökkentés az 1259/2013. (V. 13. ) 
Korm. határozat és az 1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 

     -  54,2                     -          - 54,2               -      

  
2013. évi módosított előirányzat        25 520,4        18 347,6       7 172,8     7 179,5         461     

 

 

A kiadások módosított előirányzata 22 652,9 millió forinttal nőtt a saját bevételek 17 442,8 
millió forintos és a támogatás 5 210,1 millió forintos növekedése következtében. A jelentős 
mértékű növekedését a NÁK beolvadása, a MOBILITÁS feladataihoz kapcsolódó előirányzat 
átvétel, a kormányablakok kialakításhoz juttatott többletforrás, az EU-s projektekhez 
kapcsolódó többletbevételek, valamint az előző évi maradvány felhasználása okozta. 
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A tényleges kiadások és bevételek alakulásában is igen jelentős szerepe volt a hivatalt érintő 
szervezeti átalakulásnak és a jelentős számú projektnek, amit az eredeti előirányzathoz mért 
kimagasló teljesítési értékek is mutatnak.  

A 2012. november 1. napjától a KIH-hez kerülő Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság 
közfeladataihoz kapcsolódó 143,6 millió forint támogatás átcsoportosításáról szóló 
megállapodás aláírására 2013-ban került sor. 

 

Személyi juttatások címén 2013. évben 5 360,6 millió forint kifizetést teljesített a Hivatal, 
amely a módosított előirányzat 74,7%-a.  
 
A személyi juttatásokból 2 325,5 millió forint a rendszeres személyi juttatás, mely a Hivatal 
kormánytisztviselőinek illetményét és pótlékait tartalmazza. A nem rendszeres juttatások az 
összes személyi juttatásokhoz viszonyítva 13,9%, az állományba nem tartozók juttatásai 
42,8%. 
 
A nem rendszeres juttatások között került elszámolásra a kormánytisztviselők részére a 
Cafetéria rendszerben kifizetett különféle üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, 
étkezési hozzájárulás, ezen felül kereset-kiegészítés, valamint az Magyar Közigazgatási 
Ösztöndíjak összege. 
 
Az állományba nem tartozók személyi juttatásai 42,8%-ot képviselnek a teljes 2013. évi 
személyi juttatásokból, amelynek lényegi része a TÁMOP 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Program 
keretében kifizetett ösztöndíjak. 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma 244 fő volt, amely a szervezeti átalakulások (NÁK és 
MOBILITÁS feladatainak beolvadása) következtében 217 fővel 461 főre nőtt. A 2013. 
december végén a foglalkoztatottak létszáma 786 fő, melyből 325 fő dolgozott a 
projektirodákon, EU forrásból finanszírozva. 
 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 784,2 millió forint volt, amely a szervezeti változás és 
az EU projektek miatt 4 996,9 millió forintra nőtt. A módosított előirányzat tartalmazza az 
előző évi áthúzódó feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításait, másrészt a 2013. évben 
pályázatokra beérkező dologi kiadásokat. A kiadások 2 857,3 millió forint összegben 
teljesültek.  
 
A dologi kiadások legjelentősebb részét – 851,2 millió forintot – a szolgáltatok vásárlása teszi 
ki (pl. üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 375,5 millió forint, bérleti díjak 177,9 millió 
forint, gáz és villamos-energiaszolgáltatás 109,0 millió forint, pénzügyi szolgáltatások).  
Ugyancsak magas összeget képvisel a vásárlásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó 
összege, amely 539,8 millió forint volt. Kommunikációs szolgáltatásokra 307,2 millió 
forintot, készletbeszerzésre 119,1 millió forintot fizetett ki a Hivatal. 
 
A dologi kiadások maradványa tartalmazza a hazai pályázatok áthúzódó dologi kiadásait, az 
EU-s pályázati támogatások fel nem használt kiadásait, az áthúzódó szállítói 
kötelezettségeket. 
 

Működési célú támogatásértékű kiadások 2013. évi módosított előirányzata 749,3 millió 
forint volt, ebből 708,7 millió forint a NÁK beolvadásából származik. A 2013. évi 435,2 
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millió forint értékű teljesítés 85%-át, 348,5 millió forintot az OKA hitelezői igény teszi ki, a 
többi pályázatokra lett kifizetve (Iskola háló pályázat, TÁMOP 2.1.2.). 
2013. évben teljesített 2 313,9 millió forint értékű működési célú pénzeszközátadásokból 
2 133,4 millió forint a TÁMOP 2.1.2. projekt keretén belül került kifizetésre. 
 

Felhalmozási kiadások 7 112,6 millió forintos módosított előirányzat összegéből 61,7 millió 
forint a felújítások, 7 050,9 millió forint pedig a beruházások fedezetét biztosította. A felújítási 
előirányzatból 36,7 millió forint került felhasználásra (28,9 millió forint ingatlan felújítás és 
annak áfája). A beruházások 613,6 millió forint összegben teljesültek, melynek jelentős részét 
281,8 millió forintot az immateriális javak vásárlása, 134,1 millió forint pedig ingatlan vásárlás 
tette ki. A beszerzéseket elsősorban az EU projektek megvalósítása céljából történt beszerzések 
indokolják, továbbá a szervezeti változással megnövekedett feladatok ellátása tette 
szükségessé. 
 

 

Bevételek alakulása 
A Hivatal összes bevételeinek teljesítése 21 969,8 millió forinttal haladták meg az eredeti 
előirányzatot. A növekedést egyrészt a szervezeti változások – NÁK és MOBOLITÁS 
beolvadása -, másrészt az EU projektek támogatása okozta. A működési célú támogatások 
között megjelenik a kárpótlási feladathoz kapcsolódóan, a Hadigondozottak 
Közalapítványától átvett bevétel. 
 
Az intézményi működési bevételek teljesítése 415,1 millió forint, amely 55,9%-kal haladta 
meg az előző évi teljesítést. A növekedést az áru- és készletértékesítés bevételei, a KIH 
kezelésében levő lakó és nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjbevételek és 
továbbszámlázott szolgáltatások bevételei okozták. 
 
Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teljesítése 10 804,4 
millió forint volt, melyből 9 626,9 millió forint az EU projektekre átvett forrás, továbbá 0,2 
millió forint az önkormányzattól átvett pénzeszköz, a többi pedig a szervezeti átalakulás 
következtében (NÁK megszűnése és a MOBILITÁS-tól átvett feladatok) átvett, valamint a 
hazai projektek lebonyolításra és az árvízkárok enyhítésére átvett pénzeszköz volt. 
 
Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások teljesítéséből 3 549,4 
millió forint a kormányablakok fizikai kialakítására juttatott forrásból adódik.  
 
2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
A Hivatal előző évi előirányzat maradványa 3 169,1 millió forint volt, amelyből 2 501,7 
került felhasználásra. A fennmaradó 667,4 kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
2013. évi előirányzat-maradvány maradványok alakulása 
 
Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány:  12 971,4 millió forint  
amelyből: 
 Kiadási megtakarítás: 12 987,1 millió forint 
 Bevételi többlet: - 683,1 millió forint 
 összesen:                                      12 304,0 millió forint 
                                               Előző évekből fel nem használt  

előirányzat maradvány:  667,4 millió forint 
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A kimutatott maradványból (667,4 millió forint előző évi maradvány, 12 304,0   tárgyévi 
maradvány) 12 768,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, ebből 8 808,0 millió forint 
költségvetési, 3 960,8 millió forint az EU finanszírozott projektek maradványa. 
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 202,6 millió forint, melyet a fejezet 
visszahagyásra javasolt. 

 
A költségvetési maradvány 70,9%-a, 6 242,3 millió forint egyrészt a 1178/2013. (IV. 5.) 
Korm. határozattal a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalék keretből a kormányablakok 
kialakításához rendelkezésre bocsátott támogatás maradványából, másrészt az 1965/2013. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványokból átcsoportosítással a KIH részére a kormányablakok kialakítására átadott 
forrásból adódik. 

Az intézményi maradvány tartalmazza a KIH vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
beruházásainak és dologi kiadásainak fedezetét, épületek közüzemi kiadásainak, fenntartási 
költségeinek, bérek és járulékainak áthúzódó kiadásainak fedezetét.  
 
Vagyongazdálkodás 

 
A befektetett eszközök 12 532,2 millió forintos nyitó állománya év végére 9 878,4 millió 
forintra csökkent.  A 2 653,8 millió forintos csökkenést az elszámolt értékcsökkenésen túl az 
átszervezések miatti eszközátvételek/átadások és a beruházások (licensz, hálózati eszközök, 
számítógép, laptop, fénymásoló gép, klíma beszerzés) miatti értéknövekedések okozták. 
 
A KIH 2012. évi mérlegében szerepelt a Befektetett pénzügyi eszközök/tartós részesedések 
mérlegsoron az Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os állami tulajdonban lévő részesedése. Az MNV Zrt. 2012. 
decemberben megállapodást kötött a KIH-el az Apertus NKft. részesedése vagyonkezelői 
jogának megszüntetésére, melyre 2013. II. negyedévében került sor. 
 
A követelések állománya 184,4 millió forint, amelyből 167,9 millió forint egyéb követelések 
között, támogatási programok előlege. Összességében kismértékű csökkenést mutat az előző 
évi 202,0 millió forinthoz viszonyítva.  
 
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 4 632, 2 millió forint, amely több mint négyszeres 
növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A növekedés a támogatási program előlege 
miatti kötelezettségek növekedéséből adódik, amely a rövid lejáratú kötelezettségek 90 %-át 
teszi ki, 4 174,3 millió forintot. 
 
 
17. cím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(Törzsszám: 795713, honlap: www.uni-nke.hu) 
 
Az egyetem létesítése különösen a következő jogszabályokra épül: 
- 2011. évi XXXVI. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről,  
- 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról (a továbbiakban: NKE törvény), 
- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.  
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatás-fejlesztésért, a rendészetért és a 
honvédelemért felelős miniszterek fenntartói irányítása alatt álló, önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. Az egyetem, mint Magyarország állami egyeteme, önálló jogi 
személy, működési köre: országos. A fenntartói jogok gyakorlása a Fenntartói Testület útján 
történik. Az Egyetem 2012. január 1-én jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a 
Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti 
Főiskola átalakulásával, a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az 
érintett intézmények általános jogutódjaként. 
 
A jogelőd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a 
polgári közigazgatás, a rendészet és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a 
hivatástudat és a szakértelem erősítése az összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, a 
közszolgálati felsőfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon. A 
létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy az egyetem az érintett hivatásrendek erősségeinek 
kiemelésével, az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva működjön, továbbá meghatározó 
szerepet játsszon az életpálya és előmeneteli rendszerben egyaránt.  
 
Az egyetem utat nyit egy integráltabb képzési szerkezetnek az alapképzések, mesterképzések, 
doktori képzések, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések és az átképzések 
területén. A képzési felületek közötti harmonizáció kiemelt jelentőséggel bír az állam 
működésének tágabb összefüggéseit is értő tisztek, kormány- és köztisztviselők, 
közalkalmazottak nevelésében, valamint a közszolgálati életpályák közötti mobilitás 
megteremtésében, továbbá elősegíti a közszolgálat személyi állományának minőségi 
fejlesztését. Az egyetem szoros kapcsolatban áll a mindenkori kormányzattal, biztosítva 
számára a megfelelően felkészített utánpótlást.  
 
Az egyetem létrehozása a Kormányprogram több célkitűzéséhez kapcsolódik. A magyar állam 
tekintélyének helyreállítása, a közbiztonság és a törvényes rend erősítése a közigazgatás és a 
közszolgálat személyi állományának elkötelezettségén és szakmai felkészültségén alapul. A 
polgári közigazgatási, a honvédelmi, a nemzetbiztonsági és a rendészeti szerveknek olyan 
életpályamodellt kell kínálnia, amely már a felsőfokú szakemberképzés időszakában 
megteremti a hivatás iránti elkötelezettséget, biztosítja a professzionális képzést és a 
gyakorlatorientált oktatást. 
 
Az egyetemi közös képzési modul kialakítja az egységes közszolgálati attitűdöt; megalapozza 
a karok közötti esetleges szak- és szakirányváltást; erősíti a közszolgálati pályaíven a 
különböző szakemberek közötti együttműködést; megkönnyíti az átképző tanfolyamok 
eredményes elvégzését és mindezek eredményeként a hivatásrendek közötti majdani 
mobilizációt, az esetleges pályamódosítást. Az új képzési struktúra bevezetése érdekében 
2012-ben már nem indultak el a korábban kialakított, de a profilhoz közvetlenül nem 
illeszkedő képzések. 
 
A közös modul megalkotása sikeresen megtörtént, amelynek oktatása 2013 szeptemberétől 
megkezdődött mindhárom kar alapképzésében. A modul 15 alapozó tantárgy, valamint a 
közszolgálati alapvizsga ismeretanyagát foglalja magában. Az ismeretanyag oktatása négy 
szemeszter folyamán történik, amelyet közös közszolgálati gyakorlat zár. A közös modul 
bevezetésével kapcsolatos tananyagfejlesztés előkészítése megtörtént. A közös modul tárgyai 
- karonként eltérő mértékben - több, korábban oktatott tárgy kiváltását is jelentik.  
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Az egyetemi folyóirat-rendszer kialakításra került, amelynek értelmében hat folyóirat 
nyomtatásban - AARMS, Acta Humana, Nemzetés Biztonság, Magyar Rendészet, Pro 
Bublico Bono, Társadalom és Honvédelem - és négy online felületen - Bolyai Szemle, 
Hadmérnök, Hadtudományi szemle, Műszaki Katonai Közlöny - áll az érdeklődők 
rendelkezésére.  
 
2012 novemberében megalakult a Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó, amelyben az 
Egyetem 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik, és amely lehetővé teszi az egyetemi 
tankönyvkiadás hatékony működtetését. A feladatellátást segíti az NKE tulajdonában lévő 
NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. és az APERTUS Nonprofit Kft.  
 
Az egyetem kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi mobilitás kéréskörére, hiszen ezen a 
területen – még hazai viszonylatban is – jelentős hátránnyal indult az intézmény. 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013-ban folytatta az integráció kiteljesítését, megújítja 
oktatási és kutatási portfólióját, ehhez kialakítja és folyamatosan fejleszti szervezeti és 
vezetési struktúráját, stabilizálja gazdálkodását és a szolgáltatások széles palettáját hozza 
létre. Fenntartói elvárás, hogy 2015-re az egyetem az államtudományok kiemelkedő oktatási-
kutatási műhelye legyen. Olyan műhely, amely az alkotmányjogi ismeretek első számú 
művelője, stabil és elismert nemzetközi beágyazottsággal, teljes hazai lefedettséggel. Az 
egyetem azokon a területeken, ahol – sajátos jellegénél fogva – eddig is egyedüli képzési hely 
volt (hadtudományok, rendészettudományok, nemzetbiztonság), korszerűsíti oktatási-kutatási 
kínálatát, növeli nemzetközi elismertségét. Ahhoz, hogy a fenti célok megvalósuljanak az 
oktatás-, kutatás-, szervezet-, infrastruktúra-, humán erőforrás és szolgáltatásfejlesztés 
területein kell még előrébb lépniük. Az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyságot 
és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését, a tervezési, beszámolási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítését, ennek teljességét és hitelességét, számviteli 
rendjét tartja szem előtt, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint 
a belső ellenőrzés megszervezése és működtetése mellett. 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára biztosított előirányzatokból a működést az 
Egyetem vezetése biztosítani tudta. 

 
Az Egyetem 2013. évi működésének finanszírozása biztosított volt, a forrásfelhasználás a 
kereteken belül valósult meg.  
 
Az ÁROP projektek előfinanszírozása jelentős belső keretátcsoportosítást igényelt, 
nagyságrendje 402 millió forint. Az év utolsó napjaiban realizálódtak a kifizetési kérelmek 
bevételei. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  5 078,8 5 018,0 5 018,0 14 223,1 11 264,9 221,8 79,2 
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         ebből:  személyi juttatás 2 689,5 2 612,0 2 612,0 4 290,7 3 810,3 141,7 88,8 

Bevétel  2 528,3 1 831,2 1 831,2 5 316,3  5 314,4  210,2 99,9 

Támogatás  5 089,9 3186,8 3186,8 6 367,5 6 367,5 125,1 100,0 

Előirányzat-maradvány   – – 2 539,4  2 539,3 0,0  100,0 

Létszám (fő)   648** 670* 670 673 673** 103,8 100,0 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
      millió forintban, egy tizedessel      fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye

zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 018,0 1 831,2 3 186,8 2 612,0 670 
Módosítások jogcímenként *           
Költségvetési támogatások 3 180,7   3 180,7 19,5   
A 2012. évi CCIV. tv. 25.§ (14) bekezdés 
alapján, a Ludovika Campusba történő 
költözéssel kapcsolatos beruházások kiadásaira 
(fejezeti hatáskör) 

3 400,0   3 400,0 0,0 

  
Bárka színház kulturális feladatai 
finanszírozásának változása miatt támogatás 
visszavonása (fejezeti hatáskör) 

-70,0   -70,0 0,0 

  
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján 
kompenzációra, valamint 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján a fel nem használt rész 
visszafizetése  

23,1   23,1 18,2 

  
Prémiumévek programmal kapcsolatos 
támogatás (kormány hatáskör) 

0,6   0,6 0,5 
  

NKE Ludovika Campus beruházására (fejezeti 
hatáskör) 

13,0   13,0 0,0 
  

OTKA kutatások finanszírozására (fejezeti 
hatáskör) 

1,2   1,2 0,4 
  

1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozat alapján az 
NKE HHK kollégiumi épületének felújításához 
előirányzat árcsoportosítás a HM fejezet 
részére 

-200,0   -200,0 0,0 

  
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 
zárolás, 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján csökkentés  

-28,7   -28,7 0,0 

  
Az 1675/2013. (IX. 30.) Korm. határozat 
alapján az NKE HHK kollégiumi épület 
felújítására előirányzat átcsoportosítás a HM 
fejezet részére  

-8,3   -8,3 0,0 

  
1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a 
HM és KIM fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás a területi- és helyi védelmi 
igazgatás, és honvédelmi igazgatási feladatok 
támogatása érdekében  

1,2   1,2 0,0 

  
Ludovika Campus beruházással kapcsolatos 
többletkiadásokra és ÁROP projektek 
többletkiadásaira (fejezeti hatáskör) 

48,2   48,2 0,0 
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1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének 
biztosítására KIM és az EMMI fejezetek 
közötti előirányzat átcsoportosítás 

0,4   0,4 0,4 

  
Intézményi működési többletbevételek                                  339,7 339,7   0,0   
Támogatásértékű működési bevételek 2 568,8 2 568,8   1 458,6   
OTKA Programra az MTA-tól (saját hatáskör) 1,3 1,3   0,4 

  
TÁMOP pályázatokra (saját hatáskör) 288,3 288,3   172,4   
ÁROP pályázatokra (saját hatáskör) 1 661,6 1 661,6   1  028,1   
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől  a 
BURSA ösztöndíj támogatásra (saját hatáskör) 

12,1 12,1   0,0 
  

"A XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia tudományterületi szekciói 
lebonyolításának támogatása" című pályázatra 
és NTP-OTDKR-12-P-002 támogatási 
szerződés alapján EMMI fejezettől kapott 
forrás (saját hatáskör) 

2,8 2,8   0,0 

  
 „Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
működtetésének támogatására” című pályázatra 
(saját hatáskör) 

0,4 0,4   0,0 

  

1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a 
Molnár Tamás Kutató Központ alapítására és 
működtetésére  

120,0 120,0   73,7  3 

Előző évi Kincstárjegy beváltása 281,2 281,2   120,2 
  

Az NKI maradványának átvétele a jogutód 
KIH-től (saját hatáskör) 

81,1 81,1   63,8 

  
EMMI fejezettől ösztöndíj támogatásra (saját 
hatáskör) 

100,0 100,0   0,0 
  

Azonosítatlan tételek rendezése (saját hatáskör) 20,0 20,0   0,0 
  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 489,2 489,2   0,0   
TÁMOP pályázatokra (saját hatáskör) 2,8 2,8   0,0   
ÁROP pályázatokra (saját hatáskör) 84,9 84,9   0,0   
1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a 
NKE Ludovika Campus beruházásra  

400,0 400,0   0,0 
  

Budapesti Corvinus Egyetem által a Ménesi úti 
uszoda tetőbeázási problémáinak 
megszűntetésére átutalt garanciális visszatartás 
összegének előirányzatosítása (saját hatáskör) 

1,5 1,5   0,0 

  
Működési célú átvett pénzeszköz 67,1 67,1   12,7   
Erasmus 12/0034-E/1030. sz. és 13/0030-
E/1029. szerződés számú Támogatási 
Szerződés alapján átutalt támogatások 
előirányzatosítása (saját hatáskörben) 

53,4 53,4   4,2 

  
COREPOL pályázatra (saját hatáskör) 11,7 11,7   7,8   
Comphee pályázatra (saját hatáskör) 1,1 1,1   0,7   
Azonosítatlan tételek rendezése (saját hatáskör) 0,9 0,9   0,0 

  
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20,3 20,3   0,0   
Szakképzési hozzájárulásra (saját hatáskör) 20,3 20,3   0,0 

  
Előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

2 539,3 2 539,3   200,5 
  

Előirányzatok közötti átcsoportosítások       -12,6   
2013. évi módosított előirányzat 14 223,1 7 855,6 6 367,5 4 290,7 673 
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A kiadási előirányzatok összességében 9 205,1 millió forinttal nőttek 6 024,4 millió forint 
saját bevétel és 3 180,7 millió forint támogatás növekedése mellett. 
 
Előirányzatok teljesítése 
 
A 2013. évi költségvetés személyi juttatásainak kifizetésére rendelkezésre álló 4 290,7 
millió forint módosított előirányzatából 3 810,3 millió forint került felhasználásra, amely így 
88,8%-os teljesítést mutat, az így keletkező kiadási megtakarítás 480,4 millió forint volt, mely 
biztosította az áthúzódó szerződések személyi kifizetéseit.  
 
Az előirányzat fedezetet nyújtott 2 261,8 millió forint rendszeres, jogszabály alapján járó 
bérek és egy kötelező kifizetések teljesítésére. Kifizetésre került továbbá munkavégzéshez 
kapcsolódó juttatásként 361,9 millió forint, amely többek között 2,2 millió forint túlóra, 
túlszolgálat díját és 30,1 millió forint kereset-kiegészítést, továbbá 323,4 millió forint egyéb 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatást tartalmazza. Az előirányzat terhére üdülési hozzájárulás 
címén 30,7 millió forintot, közlekedési költségtérítés címén 59,5 millió forintot, étkezési 
hozzájárulás címén 34,0 millió forintot, egyéb költségtérítés címén pedig 30,1 millió forintot 
fizetett ki az Egyetem. A kifizetett jubileumi jutalom összege 27,9 millió forint, a katonai és 
rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0,2 millió forint volt. 
 

A cafetéria rendszer keretében az Egyetem 134,0 millió forintot fizetett ki. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nagyságrendje a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékekben teljesült. 
 

A dologi kiadások előirányzatának 70 millió forintos (Bárka színház), és 28,7 millió forintos 
(túlzott hiány megszüntetése érdekében) zárolása mellett az összesített felhasználás 2 542,5 
millió forint volt, amely a módosított előirányzat 87,8 %-a. 
 
Készletbeszerzésre 391,1 millió forintot fordított az Egyetem, melynek jelentős részét – 149,0 
millió forint – a könyv beszerzések képezték. 
A dologi kiadások jelentős részét tette ki a szolgáltatások kiegyenlítése, amely összesen 884,4 
millió forint volt. Ebből 217,7 millió forint volt az egyéb üzemeltetési, fenntartási 
szolgáltatási kiadások, 131,5 millió forint a karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások, 
133,5 millió forint pedig a gázenergia szolgáltatás kiadásainak összege.  
A Ludovika beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA 523,2 millió forint az intézményi 
bevételt erőteljesen megnövelte. A kiadási oldalon ellenben nem a teljes összeg mutatkozik, 
mivel teljesítésének egy része, 242 millió forint a 2014. január hónapot érinti. Ez az összeg 
kötelezettségvállalással terhelt, ezért figyelembevételre került a 2013. évi maradvány 
felhasználásánál. 
 
Az intézményi beruházási kiadások – 3 635,9 millió forint – között a létszámbővítés miatt 
jelentkező férőhely kialakítási igényekhez kapcsolódó beszerzések, illetve az ISZK 
licencvásárlásai jelentkeztek.  
 
Ludovika Campus Beruházás 

2013. évben a költségvetési törvényben a KIM fejezet Ludovika Campus fejezeti kezelésű 
előirányzatán 3 400 millió forint támogatás került jóváhagyásra, melyhez az év során további 
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400 millió forint beruházási többletforrás került biztosításra a Ludovika Campus fejezeti 
kezelésű előirányzatból az 1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozat alapján. Ezen kívül a KIM és 
a HM fejezetek megállapodása alapján 200,0 millió forint előirányzat elvonásáról döntöttek a 
1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozattal a kollégiumi épület fejújításához, mely elvonás 
azonban be volt tervezve a beruházási költségvetésbe.  
 
A beruházáshoz 2012. évben biztosított 2 000 millió forint céltámogatásból 2012.12.31-ig a 
pénzügyi teljesítés 108 millió forint volt. 
 
2012. évi 1 892,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
felhasználásra került és az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozata alapján 2013. 
november 30.-ig megtörtént az elszámolás. 
 
A beruházásra 2013. évi céltámogatásból 1 564,0 millió forint került felhasználásra, ami a 
Ludovika Főépület és a hozzá kapcsolódó Ludovika Tér kivitelezésére, valamint a Ludovika 
Campus Beruházás programjának részét képező épület tervezési szerződésére, mérnök 
tanácsadásra, lebonyolításra, szakértői díjakra és a bontási munkálatokra vonatkozó 
költségeket tartalmazza. A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
felhasználása a beruházás műszaki ütemterve alapján 2014. június 30-ig megtörténik. 
Ludovika Főépület kivitelezésének állása 2013.12.31-én: 

• Tartószerkezeti munkák év végével közel teljes mértékig elkészültek, bizonyos 
falvarrási feladatok kerültek át a 2014-es évre. 

• Homlokzati munkák elkészültek. 
• Épületvillamossági munkák 50%-a elkészült az évfordulóra. 
• Gépészeti munkák és a szakrestaurálási feladatok 60%-os készültségen álltak. 
• Az épületbelső szakipari munkái, valamint a felvonószerkezetek együttesen a teljesítés 

felénél álltak. 
• Bútorozásból a tömör raktári elemek kerültek leszállításra az MTM területeken, ezek a 

bútorozás összértékének 20%-át tették ki. 
 
A gépek, berendezések esetében 50,9 millió forintot fordított az egyetem projektek keretében 
beszerzett informatikai és híradás technikai eszközök beszerzésére. 
 
Sor került még az év során nyomdagépek, sporteszközök és egyéb beszerzésekre mintegy 
16,5 millió forint értékben. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzati tételről a Rendészettudományi kar 
világításkorszerűsítésére kapott kölcsönt törlesztette az Egyetem 7,1 millió forint összegben, 
valamint teljesítésre került a maradványban kötelezettségvállalással terhelt Rendészet 
Tudományi Kar szakirányú továbbképzésének ORFK által megelőlegezett kifizetése. Az NKE 
Szolgáltató Kft. feltőkésítésre az Egyetem 40 millió forintot fizetett ki. 
A beruházások, felújítások között az alábbi fontosabb tételek valósultak meg: 

• kollégiumi felújítások, 
• törvényi előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzése, 
• létszámbővítés miatt jelentkező férőhely kialakítási igényekhez kapcsolódó 

beszerzések, illetve licencvásárlások. 
 

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat hallgatói juttatásként, ösztöndíjak kifizetésére 
szolgál. A hallgatói juttatások tekintetében 146,6 millió forintot tervezett az Egyetem, amely 
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év közben 245,3 millió forintra nőtt. A ténylegesen kifizetett ösztöndíj 245,1 millió forintban 
teljesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és NKE között létrejött Finanszírozási 
Megállapodás alapján 100 millió forint utófinanszírozást kapott az Egyetem a hallgatói 
ösztöndíjak kifizetésére. 
 
Összes hallgatói létszám alakulása 2013-ban 
 

Megnevezés 
2013. március 15. 2013. október 15. 

fő fő 

Államilag támogatott hallgatók 2948 3919 

HHK 589 773 

KTK 1132 1 666 

RTK 1 227 1480 

Költségtérítéses hallgatók 6970 6452 

HHK 1522 1164 

KTK 5143 5016 

RTK 305 272 

 
Bevételek alakulása 
A saját bevételek tervezett összege 1 831,2 millió forint volt, mely év végére 5 316,3 millió 
forintra nőtt.  Ebből 2 170,9 millió forint volt a működési bevételek módosított előirányzat, 
amely 2 171,5 millió forintban teljesült. A befolyt bevételekből 908,4 millió forint oktatással 
kapcsolatos bevétel, 275,9 millió forint eljárási díjak bevétele, 94,5 millió forint kollégiumi 
költségtérítés, 70,4 millió forint  bérleti díjbevétel és 822,3 millió forint egyéb saját bevétel 
volt. 
 
Az átvett pénzeszközök a módosított előirányzathoz képest szerényen mértékben elmaradtak, 
99%-ban teljesültek. A karok túlteljesítették a tervszámaikat, részben az eljárási díjak 
alultervezettsége miatt, illetve a bevételek nagy része a VTKI eredetileg nem tervezett 
továbbképzési bevételeinek köszönhető. Az egyéb saját bevételek soron jelentősen meg kellett 
emelni az éves tervet, az alábbi tételek tervben nem kalkulált teljesülései miatt: 

• kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 
• továbbszámlázások 
• hallgatói kártérítések 
• alkalmazottak térítései 
• büfé bevétele 

 
A működési célú támogatásértékű bevétel (az elkülönített alaptól átvett kivételével) 2 586,1 
millió forint összegben teljesült. Ezek többek között: TÁMOP pályázatokra 288,3 millió 
forint, ÁROP pályázatokra 1 661,6 millió forint, XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia tudományterületi szekció lebonyolításának támogatása EMMI fejezettől 
megállapodás alapján 2,8 millió forint. EMMI fejezettől az Országos Dokumentum ellátási 
Rendszer működtetésének támogatására támogatási szerződés alapján 0,4 millió forint, az 
1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a Molnár Tamás Kutató Központ alapítására és 
működtetésére kapott támogatás 120,0 millió forint, az NKI 2012. évben keletkezett 
maradványának átvétele 81,1 millió forint, ösztöndíj támogatás EMMI fejezettől 
Finanszírozási Megállapodás alapján 100,0 millió forint, kincstárjegy beváltás 281,2 millió 
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forint, azonosítatlan tételek rendezése 20,0 millió forint. Itt került elszámolásra továbbá a 
Bursa Hungarica ösztöndíj 12,1 millió forintos, az OTKA pályázat 1,3 millió forintos bevétele 
is.  
 
Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök: Erasmus 12/0034-E/1030 és a 13/0030-
E/1029 Támogatási szerződés alapján 53,4 millió forint, COREPOL támogatási szerződés 
alapján 11,7 millió forint, Comphee pályázat Home/201/ISEC/FP/C1/40000001429 
támogatási szerződés alapján 1,1 millió forint.  
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 489,3 millió forintos összege: TÁMOP 
pályázatokra 2,8 millió forint, ÁROP pályázatokra 84,9 millió forint, 1186/2013. (IV. 9.) 
Korm. határozat alapján a Ludovika Campus állami beruházás megvalósításához 400 millió 
forint, NKE/GF/479/2013. ügyirat alapján Budapesti Corvinus Egyetem Ménesi úti uszoda 
tetőbeázási problémáinak garanciális visszatartás felhasználása 1,5 millió forint. 
 
2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. évi 2 536,3 millió forint összegű felhasználható 
maradványának jelentős része 1 940,5 millió forint az 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 9. 
pontja alapján, a Ludovika Campus előkészítési, tervezési, bontási és építési munkáira 
biztosított forrás felhasznált összegéből adódott. A maradvány további részét képezte a 2012. 
évi kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, továbbá a 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról 
szóló 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozat 1. sz. melléklete szerint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványként visszahagyott 100,0 millió forint tananyagfejlesztésre biztosított 
forrás, továbbá az egyetemet érintő egyéb szállítói kötelezettségvállalások összege. 
 
Az intézmény maradványa a törvény szerinti határidőben, teljes összegében pénzügyileg 
teljesült, a 3,0 millió forint önrevíziós összeg visszafizetése megtörtént. 
 
 
2013. évi előirányzat maradvány alakulása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. évi 2 956, 3 millió forint maradványa 2 958,3 millió 
forint kiadási megtakarításból és 2,0 millió forint bevételi lemaradásból származik. A 
maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. Ennek jelentős része, 2 036,9 millió 
forint, a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű 
állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 10. pontja 
alapján biztosított 2 700 millió forint, 2013. évben fel nem használt forrásából adódott. 
 
A maradvány további részét képezték a KIM IX-7/34/31/2013. számú ügyirat alapján az NKE 
elhelyezése a Ludovika Campusban beruházással kapcsolatos többletkiadásokra 2013. 
december 30-án biztosított 20 millió forint összegű támogatás, - a Molnár Tamás Kutató 
Központ alapítására és működtetésére az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján 
biztosított 120,0 millió forint összegből a költségvetési évben fel nem használt - 
kötelezettségvállalással terhelt 114,3 millió forint maradvány, továbbá a Ludovika Campus 
beruházással kapcsolatos fordított áfa miatti többletkiadás 243,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa, és egyéb, az intézményt terhelő szállítói és egyéb 
szerződéses kötelezettségvállalások összegei. 
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Vagyonváltozás 
 
Az Egyetem 2013. évi vagyonmérlegében 18 987,2 millió forint a saját tőke értéke, amely 
18 668,3 millió forint befektetett eszközök, 416,7 millió forint készletek, 130,9 millió forint 
követelés és 228,7 millió forint kötelezettségek értékből tevődik össze. 
 
A jelentős vagyon-növekmény oka a Ludovika Campus épületeinek átvétele és beruházása, 
valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézettől térítésmentesen átvett vagyon. Jelentős 
növekményt idézett elő az EU-s projektek keretében megvalósult tananyagok, tanulmányok 
állományba vétele is. 
 
Az intézmény felügyelete alá tartozó társaságok: 
 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  
(M Ft) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 
összege 
 (M Ft) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya összege 

Apertus Nonprofit Kft. 19,3  100 % 15,4  0   

NKE Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 24,8  100 %  40,0  0   

Nemzeti Közszolgálati és 
Tankkönyvkiadó Zrt. 

40,0  50 % 10,0 
 

 0 

  
 
Kiszervezett tevékenységek 
 
Az év folyamán kiszervezésre kerültek az Egyetem 100%-os tulajdonában lévő NKE 
Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatok: 

- A kiadói tevékenységek koordinálása, kiadói tevékenység (szerkesztés, lektorálás, 
grafikai munkák, nyomdai előkészítés és kivitelezés) 

- szállítási feladatok 
- Orczy-kert üzemeltetése (park fenntartás, kertészet, biztonsági szolgálat, őrzés-

védelem, műszaki üzemeltetés) 
Az NKE Szolgáltató Kft. 2013-ban kiegyensúlyozottan gazdálkodott, teljes árbevétele 200 
millió forintos nagyságrendet ért. Átlagos állományi létszáma 11 fő volt.  
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20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  8 093,7 28 104,2 28 104,2 34 340,3 32 146,9 397,2 93,6 

 ebből:  személyi juttatás 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bevétel  1 870,8 0,0 0,0 2 615,6 2 615,6 139,8 100,0 

Támogatás  6 874,1 28 104,2 28 104,2 28 505,8 28 866,8 419,9 101,3 

Előirányzat-maradvány  2 461,5 0,0 0,0 3 218,9 2 826,0 114,8 87,8 

Létszám (fő)   0 0 0 0 0 0 0 

 
20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok 
 
20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter 
felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így 
különösen  
- a kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,  
- a kormányzat és a kormányhivatalok kommunikációjának támogatására,  
- a gyermekbarát igazságszolgáltatással összefüggő szakmai rendezvényekre, ehhez 
kapcsolódó programokra,   
- a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó 
kommunikációs feladatokra,  
- az Új Nemzedék Jövőjéért Programhoz, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjához 
kapcsolódó rendezvények és kommunikációs feladatok támogatására,  
- Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás 
megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 
ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével 
összefüggő költségek finanszírozására, 
- az országkép-stratégia kialakítására és ezzel összefüggésben az ország márkaképét alakító 
intézmények tevékenységének koordinációjára,  
- a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések, valamint a miniszterelnöki 
ösztöndíjak finanszírozására,  
- a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés, valamint az e-közigazgatás kormányzati 
feladatainak finanszírozására, 
- a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszer működtetésére, az üdülőingatlanok 
üzemeltetésére,  
- az első világháború centenáriumi keretprogramtervben meghatározott programokra és a 
centenáriumi feladatok előkészítését végző szerv működésére. 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 1 073,2   1073,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

- saját intézménynek/től 0,0     

  = meghatározott feladatra 333,9   333,9 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 679,9   679,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

- saját fejezeti sorról 549,2   549,2 

- előző évi maradvány  1 354,2 1 354,2   

- többletbevétel 320,2 320,2   

- lakás kölcsön dolgozónak 12,3 12,3   

2013. évi módosított előirányzat 4 322,9 1 686,7 2 636,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 31,1 0,0 31,1 

− más fejezet intézménye 11,6 0,0 11,6 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját 
fejk. 

103,6 0,0 103,6 

− alapítvány 45,5 0,0 45,5 

− közalapítvány 465,2 0,0 465,2 

− nonprofit társaság 0,0 0,0 0,0 

− gazdasági társaság 1 707,4 0,0 1 707,4 

− önkormányzat/vagy intézménye 106,7 0,0 106,7 

− elkülönített állami pénzalap 62,2 0,0 62,2 

− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,0 0,0   

− magánszemély 0,0 0,0 0,0 

− egyéb /banköltség, maradvány befiz., egyéb 
nonprofit/ 

556,8 31,8 525,0 

Összes kifizetés 3 090,1 31,8 3 058,3 

 
Az eredeti előirányzatot év közben a központi, valamint más fejezeti kezelésű 
előirányzatoktól átvett források terhére biztosított összegek jelentős mértékben növelték. Az I. 
Világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából 2013 és 2020 között centenáriumi 
feladatok előkészítését végző Programiroda működésére és a működéshez szükséges egyszeri 
eszközbeszerzések fedezetére 165,0 millió forintot, a Nagykovácsi Kastélypart Komplexum 
(kastélypark és Julianna major) fejlesztéséhez 110,0 millió forintot, a Magyar 
Cserkészszövetség közérdekű feladatainak ellátására 50,0 millió forintot, a magyar kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki 
megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 336,9 millió forintot 
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(összesen 661,9 millió forintot) bocsátott rendelkezésre a Kormány a rendkívüli tartalék 
terhére. Az előirányzatból 10,0 millió forint került átadásra a Magyar Tudományos Akadémia 
részére a jogtudomány területén folytatott kutatások támogatására. 
 
Az előirányzatból a Magyar Közlöny Lap- és Közlönykiadó részére a Kedvezményes 
honosítottak nemzeti konzultációja, a települési adósságrendezés nemzeti konzultációja 
miniszterelnöki levelének nyomdai előállítása, "A túlzott deficit eljárás megszüntetéséről" 
szóló lakossági tájékoztatás nyomtatási költségei, "A határon túl élő magyar állampolgárokkal 
folytatandó konzultáció" keretében kiküldésre kerülő miniszterelnöki levelek nyomdai 
előállítása, a Regenerácós ösztöndíj füzet, Regenerációs Bemutatkozó füzet, Regenerációs 
Kormányhivatalok kiadvány, a Regenerációs Gyakornoki kiadvány, a Stratégiai kiadvány, az 
angol nyelvű Stratégiai kiadványok előállítása, valamint a Nemzeti Könyvtár köteteinek 
nyomtatására került kifizetésre. 
 
Az előirányzatból került többek között biztosításra a KIM közfeladati közé tartozó központi 
közigazgatás integrált üdültetési rendszerének működtetésével és az integrált üdültetési 
rendszerhez tartozó üdülőingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezete, a 
gyermekbarát igazságszolgáltatás keretében a Tappancs Elsősöknek és Másodikosoknak szóló 
számainak kiadásához szükséges forrás, az Új Nemzedék Jövőjéért Ifjúságpolitikai 
keretprogram koordinációjával, valamint az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének 
működtetésével kapcsolatos feladatok forrása, a Magyarország Alaptörvénye magyar nyelvről 
olasz nyelvre fordításának fedezete, a Szemétszedési, településtisztítási akció szervezése 
kiadásainak forrása, valamint a Bárka Színház és a Philippe Genty Társulat együttműködése 
keretében szervezetett workshop költségeinek támogatása.  
 
Az előirányzat biztosította továbbá a Bárka színház, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Campus Kulturális Központja kulturális célú költségeit, a "Hello Wood 2013 Gyere közelebb" 
projekt keretében alkotótábor támogatását, a Nemzeti Kulturális Alap részére könyvkiadás 
támogatásához szükséges pályázati forrásokat. 
 
A 2013. évben rendelékezésre álló 4 322,9 millió forint módosított előirányzatból 3 090,1 
millió forint került felhasználásra. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 354, 2 millió forint volt, melyből 
ténylegesen 1 038,3 millió forint került felhasználásra. A fel nem használt 315,9 millió 
forintból 24,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 291,6 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
A 2013. évben keletkezett 916,9 millió forint előirányzat-maradvány összegéből 763,6 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 153,3 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
A 2013. évben, illetve az előző években keletkezett és kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványból a Kormány 246,3 millió forintot felhasználásra visszahagyott, a fennmaradó 
összeget a fejezet visszahagyásra kérte. 
 
20/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 
 
Az előirányzat biztosítja a nemzeti és kiemelt ünnepek, és egyéb - országos jelentőségű - 
események, évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló 
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szervezésének, megrendezésének, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széles körű és 
részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának, a 
rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti 
rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív törzs 
működési költségeinek forrását. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 510,0   510,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 67,3   67,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 292,1 292,1   

− előző évi maradvány  52,9 52,9   

2013. évi módosított előirányzat 922,3 345,0 577,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 11,1   11,1 

− nonprofit társaság 12,1 12,1 0,0 

− gazdasági társaság 477,9 0,0 477,9 

− egyéb  266,1 266,1 0,0 

Összes kifizetés 767,2 278,2 489,0 

 
Az eredeti 510,0 millió forint előirányzat év végére 922,3 millió forintra nőtt, az előző évi 
maradvány felhasználása, más fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítás és a 
többletbevétel következtében. 
 
Nemzeti ünnepek 2013-ban: 
- 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. 
- az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. 
- az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23. 
 
Kiemelt fontosságú rendezvények: 
- a Magyarországi Németek elhurcolásának és elűzetésének Emléknapja, január 19. 
- a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25. 
- a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16. 
- a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4. 
- Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16. 
- a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja, július 22. 
- az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6.  
- a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4. 
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- a Szovjetunióban hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja, 
november 25. 
 
2013. évben a fenti rendezvények szervezését, valamint azok műszaki, művészeti, logisztikai 
és biztosítási feladatainak előkészítését és lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti 
Rendezvényszervező Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látta el.  
 
2013. július 19-én a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal közösen közbeszerzés keretében 
kommunikációs feladatok ellátására szerződést kötött a KIM a Bell and Partners Kft-vel 700 
millió forint +ÁFA értékben. 2013. évben a teljesítés 206,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzat terhére került továbbá megrendezésre – Hungarofest Nemzeti 
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. bevonásával – Horn Gyula néhai miniszterelnök temetése 
is. 
 
A 2013-ban rendelkezésre álló 922,3 millió forintból 767,2 millió forint került felhasználásra. 
Ebből előző évi maradvány felhasználás 48,3 millió forint volt.  
 
A 2013. évi maradvány összege 155,1 millió forint, melyből 150,5 millió forint a tárgyévben 
keletkezett, míg 4,6 millió forint az előző évi maradvány fel nem használt összege. A 
maradványból 126,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/2/9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 
 
Az előirányzat a lakosságnak a Kormány döntéseiről és a Nemzeti Együttműködés Programja 
megvalósulásáról szóló maradéktalan tájékoztatásához szükséges költségek forrását képezi. 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− többletbevétel 0,0 0,0   

− előző évi maradvány  0,4 0,4   

2013. évi módosított előirányzat 0,4 0,4 0,0 

 
2013. évben eredeti előirányzat nem került tervezésre, a 0,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt előző évek maradványa befizetésre került a központi 
költségvetésbe.  
 
20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 
 
Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való 
megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges költségek forrását, és ezzel kapcsolatos 
kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló 
kiadások finanszírozását.  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménynek 0,0     

  = meghatározott feladatra -4,9   -4,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -4,0   -4,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 0,7 0,7   

− előző évi maradvány  25,0 25,0   

2013. évi módosított előirányzat 66,8 25,7 41,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 2,9 0,0 2,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 19,2 0,0 19,2 

− gazdasági társaság 17,9 0,0 17,9 

− önkormányzat/vagy intézménye 4,9 0,0 4,9 

Összes kifizetés 44,9 0,0 44,9 

 
Az előirányzat forrást biztosított a közép-európai együttműködés keretében lebonyolított 
Közép Európai Igazságügyi Miniszterek Találkozója megszervezésére, lebonyolítására, a 
szakértők fogadásának és kiküldésének költségeire, könyvkiadás és fordítás támogatására. 
 
A 66,8 millió forint módosított előirányzatból felhasznált előirányzat 44,9 millió forint volt, 
ebből 25,0 millió forint az előző évi maradvány felhasználás összege. 
 
A 21,9 millió forint maradványból 21,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 
 
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és 
kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás 
és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári 
díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére szolgál. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 120,0   120,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− előző évi maradvány  1,2 1,2   
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− többletbevétel 2,1 2,1   

2013. évi módosított előirányzat 123,3 3,3 120,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− magánszemély 320,2 0,0 320,2 

− egyéb 2,0 0,0 2,0 

Összes kifizetés 322,2 0,0 322,2 

 
Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető 
kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 
2013. évben 171 fő részére 322,2 millió forint került felhasználásra. Kiemelkedően magas 
összegű kifizetés 3 fő részére történt (28,6 millió forint, 30,0 millió forint és 35,8 millió forint 
összegekben). 
 
Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik. 
A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek 
teljesítésre. 
 
 
20/2/18 Jogi segítségnyújtás 
 
Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a peren kívüli támogatások 
esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy 
megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által 
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, 
az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás 
iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak 
megelőlegezésére. Az előirányzatból kell finanszírozni a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és 
számlavezetési díjat is. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 115,0   115,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 13,3 13,3   

− előző évi maradvány  15,4 15,4   

2013. évi módosított előirányzat 143,7 28,7 115,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− magánszemély 237,7 0,0 237,7 

− egyéb  15,2 15,2 0,0 

Összes kifizetés 252,9 15,2 237,7 

 
Az előirányzatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kezeli. Az előirányzat a központi 
költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A 
költségvetési törvényben jóváhagyott 115,0 millió forinttal szemben 252,9 millió forint került 
kifizetésre. 
 
A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 67 fő, ebből 48 fő jogász, 
ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs 

• benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 20 216 db; 
• összes határozatszám: 19 913 db 

Ebből: 
 - peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma (peres határozatok száma):  

7 481 db; 
 - jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben (peren kívüli határozatok 
száma): 12 432 db; 
• ügyfélszolgálati tevékenység: 26 981 db 
• összes ügyfélforgalom: 47 197 db 
• egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 983 db 
• egy megyére jutó ügyek száma 2 360 db. 

 
A pártfogó felügyelet terén: 

- egy pártfogó felügyelőre jutó ügyek száma – átlag 275,6 db 
- egy közvetítőre jutó ügyek száma – átlag 114,6 db 

 
20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat felállításához 
való hozzájáruláshoz és a Kárpát-medencében magyarsága, nemzeti hovatartozása miatt vagy 
ezzel összefüggésben jogsérelmet szenvedett magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű 
személy támogatásához. 
 
Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy 
államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel, vissza 
nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
történik. 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 4,3 4,3   

− előző évi maradvány  0,0     

2013. évi módosított előirányzat 54,3 4,3 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 54,0 0,0 54,0 

Összes kifizetés 54,0 0,0 54,0 

 
A 2013. évi költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 
forrás keretösszege 50,0 millió forintban került megállapításra, melyet növelt a fejezet által 
juttatott 4,3 millió forint többlettámogatás. 
 
2013. évben az előirányzatból 54,0 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű 
előirányzat támogatásként történő felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján jog-, és 
szakszerűen megtörtént, az elszámolási kötelezettségek teljesültek, illetve azok támogatott 
által történő teljesítése folyamatban van. 
 
 
20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 
 
Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és 
emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál. 
 
Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, egyösszegű 
kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 1,3 1,3   

− előző évi maradvány  8,1 8,1   

2013. évi módosított előirányzat 109,4 9,4 100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 8,0 0,0 8,0 

− magánszemély 129,1 0,0 129,1 

− egyéb 1,9 1,9 0,0 

Összes kifizetés 139,0 1,9 137,1 

 
Az előirányzatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kezeli. Az előirányzat a központi 
költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A 
költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben 139,0 millió forint 
került kifizetésre. 
 
A 2013. évben 9 003 esetben nyújtottak tájékoztatást a területi kormányhivataloknál, az 
Áldozatsegítő Vonal pedig ezen felül szintén további kb. 9000 érdemi hívást bonyolított. 
Tájékoztatáson túli, tényleges szolgáltatás vagy támogatás 10 496-an vettek igénybe. A teljes 
ügyfélszám 2013-ban így kb. 28 499 fő volt. Azonnali pénzügyi segélyt 2013-ban 2 846 
esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 350 fő részesült. 
 
Az Áldozatsegítő Vonalnál dolgozó 7 munkatárs között oszlott meg a kb. 9 000 érdemi hívás, 
ami egy főre vonatkozóan kb. 1300 hívást jelent egy év alatt. A kb. 50-70 kormánytisztviselő 
9 003 tájékoztatásából és 10 496 ügyfeléből átlagosan 130-180 tájékoztatás és 150-210 
érdemi ügy jutott egy főre. 
 
20/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 
 
Az előirányzat biztosított fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati 
szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását 
segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, 
továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú 
alkalmazásához. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− többletbevétel 0,0 0,0   

− előző évi maradvány  7,0 7,0   

2013. évi módosított előirányzat 7,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 4,7 0,0 4,7 

− egyéb (maradvány befiz.) 2,3 2,3 0,0 

Összes kifizetés 7,0 2,3 4,7 

 
2013. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A 2012. évi előirányzat maradványa 
7,0 millió forint volt, melyből 2,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 
felhasználásra került, melyből 2,3 millió forint a központi költségvetésbe került befizetésre. 
 
20/2/26 Központi informatikai feladatok 
 
Az előirányzat biztosította az informatikai rendszerek bevezetése, fejlesztése és üzemeltetése 
során felmerülő költségekhez, az IP alapú telefonrendszer működésével kapcsolatos 
kiadásokhoz szükséges fedezetet, és lehetőséget nyújtott szoftverfejlesztésre, EKOP-os 
projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, kellékanyagok, számítástechnikai 
eszközök beszerzésére.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménytől 0,0     

  = meghatározott feladatra 34,1   34,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− előző évi maradvány  52,9 52,9   

2013. évi módosított előirányzat 87,0 52,9 34,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 1,7 0,0 1,7 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 16,7 0,0 16,7 

− gazdasági társaság 47,6 0,0 47,6 

Összes kifizetés 66,0 0,0 66,0 

 
2013. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előző évi 52,9 millió forint 
összegű maradványt a KIH- től és a NÁK-tól az IP telefonia számláinak rendezése érdekében 
átvett 34,1 millió forint növelte.  Az előző évi maradvány teljes összegében felhasználásra 
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került, a folyó évben biztosított előirányzatból 21,0 millió forint a maradvány, mely 
kötelezettségvállalással terhelt.   
 
20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a különböző nemzetközi szervezetekben 
Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások (International Istitute of 
Public Administration/IIAS, Group of States against Corruption/GRECO, European 
Association of State Territorial Representatives/EASTR), a megállapodáson vagy a 
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló egyéb költségek, valamint a nemzetközi 
szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat 
nyújt továbbá fedezet a miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi 
kötelezettséggel összefüggő kiadásokra, továbbá a fordítási díjakra is.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 22,0   22,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 40,4   40,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− előző évi maradvány  59,7 59,7   

2013. évi módosított előirányzat 122,1 59,7 62,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 6,3 0,0 6,3 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 14,4 0,0 14,4 

− egyéb (külföld, bankköltség) 68,5 68,5 0,0 

Összes kifizetés 89,2 68,5 20,7 

 
A 2013. évi 22,0 millió forint eredeti előirányzatot 59,7 előző évi maradvány és 40,4 millió 
forint növelte, melyből 30,3 millió forint a BM-től Személyi Állapot Nemzetközi 
Bizottságban való tagsági díj és egyéb fizetési kötelezettségek finanszírozására, 10,1 millió 
forint pedig a Miniszterelnökségtől egyes fordítási feladatok finanszírozására került átvételre. 
 
A felhasznált előirányzat 89,2 millió forint volt 2013. évben. A tárgyévben keletkezett 
maradvány 29,4 millió forint, melyből 13,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. Az előző évi maradványból fel nem használt összeg 3,5 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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20/2/29 Központi e-közigazgatási feladatok 
 
Az előirányzat biztosította a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
megvalósulását szolgáló e-közigazgatás fejlesztésére irányuló stratégia és akciótervek 
kidolgozásához, az e-közigazgatási szolgáltatások minőségi továbbfejlesztéséhez és az e-
ügyintézést segítő informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsításához szükséges 
költségek forrását. Az előző évi fel nem használt maradvány a jogsegélytervezések és -
koncepciók kidolgozásával megbízott kedvezményezettek részére történő kifizetés forrását 
képezte. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− többletbevétel 1,1 1,1   

− előző évi maradvány  4,7 4,7   

2013. évi módosított előirányzat 5,8 5,8   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 3,6 0,0 3,6 

− egyéb  1,1 1,1 0,0 

Összes kifizetés 4,7 1,1 3,6 

 
2013. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A 2012. évben keletkezett 4,7 millió 
forint összegű maradványt növelte az 1,1 millió forint többletbevétel. A felhasználható 5,8 
millió forintból 4,7 millió forint (előző évi maradvány) került felhasználásra. 
 
Az 1,1 millió forintos maradványt a fejezet elvonásra felajánlotta.  
 
20/2/30 Uniós projektek támogatása 
 
Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv részére a pályázat által megkövetelt önrész biztosításának forrásául és az Európai Unió 
által támogatott kiemelt projektek megvalósításához szükséges kiadások megelőlegezésére, 
finanszírozására szolgált. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− többletbevétel 55,5 55,5   

− előző évi maradvány  39,0 39,0   

2013. évi módosított előirányzat 94,5 55,5 0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 42,4 0,0 42,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 8,7 0,0 8,7 

Összes kifizetés 51,1 0,0 51,1 

 
Az előző évi maradvány 39,0 millió forint összegét 55,5 millió forint többletbevételből 
származó összeg módosította.  
 
Az előirányzatból (a többletbevétel terhére) a KIH részére "A társadalmi kohéziót erősítő 
bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása" c. projekthez 42,0 
millió forint, a KIM Igazgatás részére az Észak-Rajna Vesztfáliai Igazságügyi 
Minisztériummal közösen a Határon átnyúló elektronikus megoldások a jogalkotási 
tevékenység összehangolása 13 tagállam bevonásával c. rendezvényre 0,4 millió forint került 
átadásra, az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzatból 8,6 millió forint 
került átcsoportosításra.  
 
A tárgyévben keletkezett maradvány 13,5 millió forint, melyet 29,9 millió forint előző évi fel 
nem használt maradvány növel. A 43,4 millió forint maradvány teljes összegében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/2/34 EJN elnökségi konferencia 
 
Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 29-én egy közös akciót fogadott el egy Európai 
Igazságügyi Hálózat létrehozásáról, amely hivatalosan 1998. szeptember 25-én alakult meg. 
Az Európai Unió tagállamai – belső jogrendjüknek megfelelően – ún. kontakt-személyeket 
neveztek ki, amelyek a közvetítő szerepet töltik be a tagállamok igazságügyi hatóságai között 
a bűnügyi jogsegélykérelmek intézésének elősegítése érdekében. A Hálózat évente 3 plenáris 
ülést tart, amelyből 1-1 a soros elnökség államában (az elnökségi félév végén) kerül 
megrendezésre, míg évi egy ülésre a Tanács épületében, Brüsszelben, vagy az EUROJUST 
épületében, Hágában kerül sor minden év februárjában. Az előirányzat az EJN elnökségi 
konferencia lebonyolítására került biztosításra.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− többletbevétel 0,0     

− előző évi maradvány  5,1 5,1   

2013. évi módosított előirányzat 5,1 5,1 0,0 

 
Az előző évben keletkezett maradványból 2013. évben felhasználás nem történt. Az 5,1 millió 
forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt 
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20/2/38 A 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 
 
A 2011. évi magyar EU soros elnökségi feladatok végrehajtására a Külügyminisztérium és a 
KIM fejezetek előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodást kötöttek.   
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− előző évi maradvány  0,1 0,1   

2013. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fej/ 0,1 0,0 0,1 

Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1 

 
2013. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, a 0,1 millió forint az előző években 
átvett előirányzat fel nem használt része.  A 0,1 millió forint befizetésre került a központi 
költségvetés javára. 
 
 
20/2/39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten-projekt 
 
Az Európai Bizottság a JUST/2010/FRAC/AG/1297 – 30-CE-0377148/00-05 számon kötött 
támogatási szerződésben az „Adatvédelmi intézkedések európai szinten” című projekt 
keretében a projekt összköltségvetésének (193.009,31 EUR) 79,32%-áig biztosított 
támogatást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és konzorciumi partnerei 
(Országgyűlési Biztosok Hivatala – Adatvédelmi Biztos, Belügyi és Igazgatási Minisztérium 
– Lengyelország, Európai Jogi Akadémia (ERA) – Németország) részére a 2010. december 1. 
napjától 2012. február 29. napjáig terjedő időszakra. A projekt összköltségvetésének maradék 
20,68%-át a projektpartnerek által biztosított önrész adta. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− többletbevétel 0,0     

− előző évi maradvány  24,9 24,9   

2013. évi módosított előirányzat 24,9 24,9 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 21,7 0,0 21,7 

− más fejezet intézménye 1,7 0,0 1,7 

Összes kifizetés 23,4 0,0 23,4 

 
A támogatási szerződés I.6. cikke alapján a konzorciumot vezető Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumnak a záró beszámoló benyújtását 2012. április 30. napjáig kellett 
teljesítenie a Bizottság felé. Ezt követően – hiánypótlások teljesítését követően – a Bizottság 
elfogadta a projektet lezáró szöveges beszámolót, illetve a pénzügyi elszámolást azzal, hogy 
egyes tételek elszámolásával nem értett egyet (13025,13 EUR összeg elszámolását nem 
fogadták el), így a bizottsági hozzájárulás teljes összege 112.645,35 EUR lett.  
 
2013. évben az előző években keletkezett 24,9 millió forint maradványból 23,4 millió forint 
került felhasználásra. A fel nem használt 1,5 millió forintot a fejezet elvonásra felajánlotta. 
 
20/2/41 Ludovika Campus 
 
Az előirányzat a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” 
elnevezésű állami beruházás megvalósításának hazai forrását biztosítja. A beruházásnak 
2012-2016. között kel megvalósulnia. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 3   400,0  3 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménynek 0,0     

  = meghatározott feladatra - 3 400,0    - 3 400,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 400,0 400,0   

2013. évi módosított előirányzat  400,0 400,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 400,0 0,0 400,0 

Összes kifizetés 400,0 0,0 400,0 
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A 2013. évi központi költségvetésben a beruházáshoz 3 400,0 millió forint került 
jóváhagyásra, mely előirányzatot a fejezet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére átadta. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Ludovika Campus elnevezésű beruházás megvalósításához 
időarányosan szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1186/2013. (IV. 9.) Korm. 
határozattal a Kormány további 400,0 millió forint támogatást hagyott jóvá a beruházáshoz. 
Ez az összeg az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
felhasználásáról szóló 1356/2013. (IV. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került az 
előirányzat javára, melyet a fejezet továbbutalt az NKE részére. 
  
 
20/2/42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával 
kapcsolatos feladatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása a megyei múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat 
végrehajtása érdekében történt. Az előirányzaton az önkormányzati alrendszerbe átkerülő 
intézmények pénzeszközeinek - előírások szerinti - elszámolása történt. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− többletbevétel 0,1 0,1   

− előző évi maradvány  836,9 836,9   

2013. évi módosított előirányzat 837,0 837,0 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye 836,9 0,0 836,9 

Összes kifizetés 836,9 0,0 836,9 

 
Az előirányzaton keletkezett előző évi maradvány teljes összegében kiutalásra került a 
kedvezményezett intézmények részére. 
 
 
20/2/43 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 
Az előirányzat a 2013-ban Washington D.C.-ben megrendezésre kerülő Smithsonian Folklife 
Fesztiválon Magyarország díszvendégként való részvételéhez szükséges forrást biztosította.  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 200,0  200,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménynek 0,0     

  = meghatározott feladatra - 200,0    -200,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Az előirányzat a Balassi Intézet részére került átadásra. A Balassi Intézet a támogatást a 
magyar program költségeihez történő hozzájárulásként a Smithsonian Institution 
rendelkezésére bocsájtotta. 
 
A „Smithsonian Folklife Festival” (SFF) egy 1967 óta évente megrendezésre kerülő szabadtéri 
népművészeti és hagyományőrző fesztivál a National Mall-on, a Washington Emlékmű és a 
Capitolium között, amelyen Magyarország 2013-ban első alkalommal vehetett részt, mint 
meghívott díszvendég. A 2013. június 26-tól július 7-ig tartó fesztivál látogatottsága 1,2 millió 
fő volt. A fesztivál médianyilvánossága 40 millió embert ér el. 
 
A Balassi Intézet New York-i intézetének minden munkatársára jelentős szerep hárult a 
rendezvény előkészítése és lebonyolítása során: PR, honlap feltöltés, a teljes gasztronómiai 
programpillér letárgyalása és megszervezése, felügyelete, valamint minden az USA-ban történő 
a fesztivállal kapcsolatos pénzügyi kérdés kezelése.  
  
A magyar megjelenés igyekezett a magyar népművészet gazdagságának minden alkotórészét 
prezentálni: 
 
A Magyar Program helyszínéül szolgáló Mall-on a koncepcióba illeszkedő építményekkel 
jelent meg Magyarország. A Ybl-díjas Siklósi József által tervezett díszletek kellemes egységet 
alkottak a nemzeti park környezetével, és adtak helyet a kézműveseknek, táncolni, vagy hűsölni 
vágyóknak. A program tervezett szimbóluma az ún. Pávás torony volt, de végül hasonló 
státuszt kapott a Repülő Puli szobor is, amely modernségével messziről feltűnt mindenkinek. 
 
TÁNC ÉS ZENE Koncertek, tánc- és hangszerbemutatók nyújtottak bepillantást a tradicionális 
magyar kultúra ezen szegmensébe magyarországi, határon túli és amerikai-magyar résztvevők 
közreműködésével.  
KÉZMŰVESSÉG Fontos cél volt, hogy a fesztivál ideje alatt életre szóló élményt kínálva 
interaktív módon, minél több ismeret kerüljön átadásra a látogatóknak Magyarország népi 
kézműves hagyományaiból. A dúcfaragástól kezdve, a kemenceépítésen át, a kékfestés 
technikáján keresztül, a szövés-fonásig, vagy kosárfonásig, és még több felvonultatott 
kézműves szakmákban kipróbálhatták magukat az érdeklődők. Lehetőségük volt még 
betekintést nyerni a kalap- és nyeregkészítés, a bőrdíszművesség mesterségébe, de 
megpróbálkozhattak akár kalocsai minták pingálásával is.  
 
BOR ÉS GASZTRONÓMIA Az érdeklődők végignézhették a karcagi birkapörkölt, illetve más 
jellegzetes magyar specialitások elkészítésének módját, majd látogatók számára felállított 
étkeztető sátorban megkóstolhatták a tradicionális magyar fogásokat, amely mellé magyar 
borból készített fröccsöt fogyaszthattak. 
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A Balassi Intézet kiemelten kezelte a rendezvény kommunikációjának kérdését. Ennek 
köszönhetően a magyarországi kommunikáció elérte célkitűzését, és a fesztivált megelőző 
időszakban, a rendezvény alatt, majd azt követően is rendszeresen megjelent a különböző 
médiumokban. A kommunikáció egyik fő eszköze a magyar program részére fejlesztett honlap 
(www.folklife.hu), amely részletesen bemutatta a fellépőket, a programot, alapvető 
információkat közvetített Magyarországról. A weblap a rendezvény alatt fényképekkel és 
videókkal színezve napi szinten adott információt a fesztiválon történtekről.  
 
A Smithsonian Folklife Festival-on való magyar részvétel beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
A rendezvény első felében megvalósuló észak-amerikai–magyar táncház találkozóra 
Washingtonba utazó résztvevők boldogan köszöntötték az anyaországból érkezett fellépőket. 
Az amerikai közönség örömmel csatlakozott a táncházakhoz, próbálta ki a különböző 
kézműves mesterségeket, kóstolta meg a magyar specialitásokat. A koncerteken, 
táncelőadásokon, divat- és viselet-bemutatókon szinte mindig teltház volt. A kísérő 
rendezvények pedig még gazdagabbá tették, az amúgy is túlcsordulásig feltöltött programsort. 
Külön büszkeségünk, hogy a hazai ízeket felvonultató étkezősátor a fesztivál történetének 
egyik legjobb koncessziója volt. 
 
20. 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
20/3/2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
 
Az előirányzat célja támogatást nyújtani Magyarország határai mentén, valamint Közép- és 
Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett 
határon átnyúló együttműködésekhez. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménytől 0,0     

  = meghatározott feladatra 50,0   50,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− zárolás -30,0   -30,0 

2013. évi módosított előirányzat 120,0 0,0 120,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb /nonprofit/ 58,2 0,0 58,2 

Összes kifizetés 58,2 0,0 58,2 

 
A tervezett támogatás összege 100 millió forint volt, amely zárolás következtében 70,0 millió 
forintra csökkent. Növelte a felhasználható előirányzatot a KIH-től átvett 50,0 millió forint. 
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 A támogatás szerződés szerinti felhasználásának időszaka: 2013. május 15. – 2013. december 
31. 
 
A 2013. évi KIM támogatáshoz benyújtott kérelmében a CESCI négy területet jelölt meg a 
támogatás felhasználási céljaként: szakmai segítség nyújtása a kormány által is támogatott 
európai területi társulások (ETT) fejlesztési program megvalósításához, a CESCI nemzetközi 
jelenlétének erősítése, a CESCI Kárpát-medencei aktivitásának erősítése, valamint a szervezet 
jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása. 
A támogatás a céloknak megfelelően került felhasználásra. Az ETT-k munkájának szakmai 
segítése körében négy ETT-műhely került megrendezésre az év során, továbbá öt integrált 
területi beruházás tervét készítették el, melyek megvalósítása már a kapcsolódó határ menti 
programok függvénye. A CESCI európai jelenlétét erősíti a 2013. május 30-án, Esztergomban 
megnyitott határ menti kutatásokkal foglalkozó Európa Intézet létrehozása és működtetése, 
melyben jelenleg 2 főállású és 2 megbízásos jogviszonyú munkatárs dolgozik. A CESCI 
2013-ban tagja lett a Határmenti és Interregionális Városszövetségek Európai 
Konferenciájának (CECICN) és a Határrégiók Európai Szövetségének (AEBR). Számos 
konferencián szerveztek (pl. Mezőségi fejlesztési műhely, 2013. június 21-23., Szamosújvár).  
 
Megkezdődött a CESCI Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia 10. prioritási 
területéhez kapcsolódó, a Duna-medence határ menti együttműködéseit feltáró kutatási 
projekt is, melyhez a kutatási terv és a módszertan is véglegesítésre került. 
 
A KIM-támogatásnak köszönhetően jelentősen bővült a CESCI munkaszervezete is, jelenleg 
7 főállású munkatárs és négy részmunkaidős gyakornok dolgozik a szervezetnél. 
 
Az egyesületnek jelenleg 48 tagja van, 2013-ban 4 új tag csatlakozott a CESCI-hez. 
 
A 120,0 millió forint módosított előirányzatból 58,2, millió forint került felhasználásra. A 
61,8 millió forint előirányzat maradványból 11,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 
50,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a Kormány már 
visszahagyta felhasználásra. 
  
 
20/3/4 Európai Területi Társulások támogatása 
 
Az előirányzat pályázat útján biztosít vissza nem térítendő költségvetési támogatást  
- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban új társulás létrehozásával 
járó alapítási költségekhez,  

- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. §-a 
alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás 
magyarországi intézménye számára a társulás, intézmény működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos költségekhez, 

- az európai területi együttműködéshez kapcsolódó már elnyert és leszerződött pályázataik 
önerejéhez.  
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Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során 
hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén 
biztosított legyen. A költségvetési támogatás lehetőséget biztosított arra is, hogy Európában is 
modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, 
együttműködések valósulhassanak meg. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 126,9   126,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménynek 0,0     

  = működésre -7,9   -7,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0     

− többletbevétel 13,2 13,2   

− előző évi maradvány  20,7 20,7   

2013. évi módosított előirányzat 152,9 33,9 119,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fejk. 2,9 0,0 2,9 

− nonprofit társaság 101,0 0,0 101,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 16,1 0,0 16,1 

− egyéb (egyéb társ. szervezet, egyesület) 0,2 0,2 0,0 

Összes kifizetés 120,2 0,2 120,0 

 
A támogatás pályázat útján kerül felhasználásra. A Bíráló Bizottsági szakértés és javaslat 
alapján a KIM közigazgatási államtitkára dönt. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító 
szervezetként a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal működik közre. 
 
Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, pontosan 18, ebből 
14-nek a székhelye Magyarországon található. 2013-ban ebből összesen 3 ETT került 
bejegyzésre. A 2013. évi támogatás kiemelt fontosságú volt, mivel a társulások a 2007-2013-
as Európai Uniós költségvetési periódus keretösszegeinek kimerülése miatt az Európai 
Területi Együttműködési programok tekintetében közösségi forrásokra már nem nagyon álltak 
rendelkezésre. Az ETT-k a 2013. évben is számos sikeres projektet hajtottak végre, melyek 
elsősorban a munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre és turizmusra koncentráltak, ezzel 
nagyban hozzájárulva az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez és a 
lakosság helyben tartásához. Fiatal koruk ellenére tehát az ETT-k már ma is meghatározó 
szereplői a határ menti együttműködéseknek, amit a KIM támogató tevékenysége nélkül 
nehezen értek volna el. 
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Az ETT-k támogatására a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényben 126,9 millió 
forint került jóváhagyásra Ez az összeg fejezeti hatáskörben 26,0 millió forinttal került 
növelésre (növelés: 20,7 millió forint előző évi maradvány és 13,2 millió forint korábbi 
pályázatokból történő visszafizetés terhére, 7,9 millió forint csökkentés lebonyolítási díj 
átadása miatt).  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint lebonyolító részére 7,9 millió forint került 
átadásra, amely így csökkentette a pályázatokra rendelkezésre álló összeget. Az előző évi 
maradvány 20,7 millió forint volt, ebből 7,7 millió forint került elhasználásra. 
 
A rendelkezésre álló 152,9 millió forint módosított előirányzatból összesen 120,2 millió forint 
került ténylegesen kifizetésre.  
 
2013. évben összesen 32,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 19,7 millió forint a 
tárgyévi előirányzat maradványa, 13,0 millió forint pedig az előző évi maradvány fel nem 
használt része. Ebből 28,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 3,9 
millió forintot a fejezet visszahagyásra javasolta. 
 
A 2013. évben a teljes rendelkezésre álló keretösszeg kiosztásra került az ETT-13 és ETT-13-
II pályázati kiírás keretében.  
 
ETT-13 kategória statisztikája 
Keretösszeg (támogatásra fordítható összeg): 121,9 millió forint 
A program megvalósítási időszaka: 2013. november 1 - 2014. május 31.  
Nyertes pályázatok száma: 17 db 
Megítélt támogatás összege: 121,9 millió forint 
 
ETT-13-II kategória statisztikája 
Keretösszeg (támogatásra fordítható összeg): 27,4 millió forint 
A program megvalósítási időszaka: 2013. január 1 - 2014. május 31.  
Nyertes pályázatok száma: 13 db 
Megítélt támogatás összege: 27,4 millió forint 
 
20/3/21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
támogatása 
 
A támogatás a Közalapítvány és az általa fenntartott XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, 
valamint a Terror Háza Múzeum működésének, programjainak támogatására szolgált. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 210,0   210,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 100,0   100,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 200,0 200,0   

− előző évi maradvány  34,4 34,4   

2013. évi módosított előirányzat 544,4 234,4 310,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány 408,5 0,0 408,5 

− egyéb (maradvány befizetés) 31,3 31,3 0,0 

Összes kifizetés 439,8 31,3 408,5 

 
A 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 210,0 millió forintot hagyott jóvá a 
támogatásra. A Kormány a rendkívüli kormányzati tartalékból az 1936/2013. (XII.13.) Korm. 
határozattal további 100,0 millió forintot biztosított. Fejezeti hatáskörben összesen 234,4 
millió forinttal került megemelésre az előirányzat (előző évi maradvány 34,4 millió forint, 
többletbevétel terhére 200,0 millió forint). 
 
A rendelkezésre álló 544,4 millió forint módosított előirányzatból 439,8 millió forint került 
kiutalásra az előirányzat felhasználási céljának megfelelően. A keletkezett 104,6 millió forint 
maradványból 4,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 100,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a Kormány felhasználásra már visszahagyott. 
 
20. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása 
 
20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
 
Az előirányzat támogatást nyújt Magyarországon, illetve a szomszédos államokban élő, ott 
nyilvántartásba vett vagy Magyarország területén lakóhellyel, székhellyel, telephellyel nem 
rendelkező, magát magyarnak valló természetes személyek, jogi személyek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek szülőföldjükön való boldogulását célzó 
tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten 
fontos egyházi és kulturális programjaihoz, a külhoni média- és könyvkiadás támogatásához 
és az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához. 
 
Az előirányzat támogatást nyújt továbbá a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű 
partnerek, programok és fejlesztési célok támogatásához, az e célra létrehozott intézmények 
és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához a határon túli magyarsággal együttműködő 
intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához. 
 
Az előirányzat forrást biztosít a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal 
rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, 
hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar 
együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak 
támogatásához. 
 
Az előirányzatból kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar 
Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra Tanács és a Kőrösi Csoma 
Sándor Program megszervezésével és működtetésével kapcsolatos költségek fedezete, 
továbbá a Kisebbségi Vegyes Bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
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kiadások és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és 
rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása. 
 
Az előirányzatból támogatás nyújtható a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, 
látogató- és oktatás-módszertani központja kialakítására, valamint a Magyarság Háza egyéb 
járulékos felújítására is. 
 
Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Sapientia Alapítvánnyal megkötött elvi 
megállapodásban meghatározott célok, feladatok megvalósítása. 
 
Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk 
megvalósítandó kulturális, egyház, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok 
megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére 
intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel 
bírnak a határon túli magyar közösségek életében. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 3 539,4   3 539,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménynek 0,0     

  = meghatározott feladatra -32,0   -32,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától  1 736,5   1 736,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− előző évi maradvány  676,3 676,3   

− többletbevétel 518,2 518,2   

2013. évi módosított előirányzat 6 438,4 1194,5 5 243,9 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 266,2 0,0 266,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata/saját fejk. 1,7 0,0 1,7 

− alapítvány 90,0 0,0 90,0 

− közalapítvány 97,1 0,0 97,1 

− elkülönített állami pénzalap 3 813,9 0,0 3 813,9 

− egyéb /egyház, külföld, bankköltség/ 1 509,2 0,0 1 509,2 

Összes kifizetés 5 778,1 0,0 5 778,1 

 
A 2013. évi költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 
forrás keretösszege 3 539,4 millió forintban került megállapításra. 
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Az előirányzatot növelte a rendkívüli kormányzati tartalék terhére nyújtott többlettámogatás 
1 723,0 millió forint összege: 
 

Határozatszám összeg millió 
forintban 

támogatási cél 

1167/2013. (III. 29.) Korm. 
határozat 

500,0  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola működési célú, illetve fejlesztési célú 
finanszírozásához szükséges forrás biztosítása 

1273/2013. (V. 17.) Korm. 
határozat 

200,0  az erdélyi magyar középiskolai oktatási 
intézmények fejlesztési célú támogatásának 
finanszírozásához szükséges forrás 

1518/2013. (VIII. 1.) Korm. 
határozat 

140,0  a Nagyberegi Református Líceum építési 
munkálatainak befejezéséhez szükséges forrás 
biztosítása 

1520/2013. (VIII. 1.) Korm. 
határozat 

100,0  a határon túli magyar cserkészszövetségek 
kapacitásfejlesztéséhez szükséges forrás 
biztosítása 

1858/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat 

365,0  a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt 
programjainak megvalósítása  

1936/2013. (XII. 13.)  Korm. 
határozat 

418,0  Erdélyi református egyházkerület és a Sapientia 
Magyar Tudományegyetem támogatása 

összesen 1723, 0  
 
További többlettámogatások:  
- 1726/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok terhére 352,0 millió forint a Bodrogközi Magyar Közösségi Ház I. 
ütemének kiépítéséhez szükséges forrás biztosításaként,  
- 1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökségtől 13,5 millió forint a 
Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódó támogatási 
szerződés megkötése érdekében. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat támogatásként történő felhasználása a vonatkozó jogszabályok 
alapján jog-, és szakszerűen megtörtént, az elszámolási kötelezettségek teljesültek, illetve 
azok támogatott által történő teljesítése folyamatban van. 
 
2013. évben rendelkezésre álló 6 438,4 millió forintból 5 778,1 millió forint került 
felhasználásra. A felhasználás legjelentősebb részét a Bethlen Gábor Alapkezelő részére 
átadott 3 813,9 millió forint tette ki.  
 
Az előirányzatból került kifizetésre többek között a Külhoni Magyarságért Díjra 8,0 millió 
forint, a Magyar Szó Lapkiadó Kft.  működési költségeinek támogatására 12,0 millió forint, a 
"Vendégségben Magyarországon" rendezvény támogatására  200,0 millió forint, a Kőszikla 
Alapítvány részére a Határon túli magyarok egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokra 
10,0 millió forint, az Asociacia - Siculitas Egyesület támogatására 10,0 millió forint, a 
Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) részére az egyszerűsített honosítási eljárás 
lebonyolításában való hatékony segítés, jogsegélyszolgálat működtetése, tájékoztatás céljára 
39,0 millió forint.  
 
Az előbbieken túl az előirányzatból többek között kifizetésre kerültek még: 
- a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány részére a vajdasági magyar közösségre irányuló 
fenntartó terület és vidékfejlesztési operatív terv megvalósítására 20,0 millió forint,  
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- a Magyar Ház Alapítvány tevékenységének és működésének támogatására 10,0 millió forint, 
- a Főnix Polgári Társulás tevékenységének, működésének és programjainak támogatására 
240,0 millió forint,  
- az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Egyesülete (EMNT) támogatására 250,0 millió forint, 
- a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatására, infrastrukturális fejlesztésére, 
rendezvények szervezésére és a teleház működési költségeinek támogatására 110,0 millió 
forint,  
- a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány támogatására 200,0 millió forint,  
- a Csallóköz című regionális hetilap és a Szabad Újság működésének támogatására 50,0 
millió forint,  
- a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége HMDK működési költségeinek 
támogatására 28,5 millió forint, 
- a Rákóczi Szövetség támogatására  44,0 millió forint, 
- a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetem, XXIV. Bálványosi Szabadegyetem rendezvényeinek támogatására 50, millió 
forint,  
- a Teleki László Alapítvány részére 28,0 millió forint,  
- a Szekeres László Alapítvány támogatására 19,0 millió forint 
- az Agenda Polgári Egyesület támogatására 50,0 millió forint. 
   
A 2013. évben keletkezett maradvány 660,3 millió forint, ebből 19,4 millió forint az előző 
évből származó maradvány fel nem használt része, a 640,9 millió forint pedig a tárgyévi 
maradvány. A maradványból 657,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a 2,8 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a fejezet elvonásra felajánlotta. 
        
 
20. cím 11. alcím: Járási szociális feladatok ellátása 
 
Az előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) és végrehajtási rendeletei alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
által megállapított időskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az ápolási díj megállapításához kapcsolódó, a Szoctv. 43/A. § (4) 
bekezdése szerinti szakértői díjra is. Az előirányzatból kerül továbbá megtérítésre az ápolási 
díjat terhelő - és a fővárosi és megyei kormányhivatal által megelőlegezett - járulék összege 
is. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 18 325,9   18 325,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0     

− saját intézménytől 0,0     

  = meghatározott feladatra 163,8   163,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 487,1   487,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0     

− többletbevétel 781,2 781,2   

2013. évi módosított előirányzat 19 758,0 781,2 18 976,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− magánszemély 19 365,5 0,0 19 365,5 

− egyéb  236,0 236,0 0,0 

Összes kifizetés 19 601,5 236,0 19 365,5 

 
A lebonyolítást a jogszabályok előírásainak megfelelően a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai végezték.  
 
A rendelkezésre álló 19 758,0 millió forintból 19 601,5 millió forint került kifizetésre, ebből 
236,0 millió forint dologi kiadásokra, 17 513,8 millió forint ápolási díjra, 1 851,7 millió 
forint pedig időskorúak járadékára került felhasználásra.  
 
Az előirányzat-maradvány 156,5 millió forintos összegéből 4,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, a 151,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványt a fejezet visszahagyásra javasolta. 
 
 
20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék 
 
20/25/1 Fejezeti általános tartalék 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 161,8   161,8 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -161,8   -161,8 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Az eredeti előirányzatot az év közben a KIM Igazgatástól elvont 650,0 millió forint, valamint 
a KIH-től elvont 28,3 millió forint, valamint a Nemzeti Választási Iroda által átadott 45,5 
millió forint növelte.   
 
A tartalékból a KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
előirányzatra 549,2 millió forint került átcsoportosításra.  
 
A tartalékból a KEK KH részére 88,4 millió forint került átadásra a zöld szám kék számmá 
változtatásának költségeire, az Integrált Választási Rendszer bővítésének fedezetére, az IRMA 
iratkezelő rendszer működtetéséhez szükséges szerver bővítés többletkiadásaira és a járási 
kormányhivatalok iktatási anyagainak KEK KH-ba történő migrálásának kiadásira. A SZTNH 
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2013. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 366 034,9 342 642,4 -10 000,0 378 633,3 294 146,379 185,616 163,6-49 358,3332 642,4 45 990,9

1. Költségvetési szerv 357 941,2 215 009,5 -- 315 748,3 261 999,479 185,612 976,78 576,5215 009,5 100 738,8

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 167 405,9 117 851,5 -- 133 612,5 125 112,012 421,1190,23 149,7117 851,5 15 761,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 150,5 31 122,2 -- 33 202,5 31 237,01 264,2-15,2831,331 122,2 2 080,3

01/03  Dologi kiadások 111 732,7 60 628,6 -- 103 988,3 82 125,235 267,28 667,9-575,460 628,6 43 359,7

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 999,3 366,6 -- 606,4 515,9228,6--11,2366,6 239,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások 18 667,4 821,8 -- 13 995,5 7 621,813 170,2--3,5821,8 13 173,7

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 8 774,3 3 875,5 -- 27 538,2 14 171,116 143,63 894,83 624,33 875,5 23 662,7

02/02  Felújítások 1 624,2 338,4 -- 2 567,4 979,9458,1239,01 531,9338,4 2 229,0

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 1 586,9 4,9 -- 237,5 236,5232,6----4,9 232,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 8 093,7 28 104,2 -- 34 340,3 32 146,9--3 186,93 049,228 104,2 6 236,1

8 093,7 28 104,2 -- 34 340,3 32 146,9--3 186,93 049,228 104,2 6 236,1

3. Központi előirányzat -- 99 528,7 -10 000,0 28 544,7 -------60 984,089 528,7 -60 984,0

-- 99 528,7 -10 000,0 28 544,7 -------60 984,089 528,7 -60 984,0

BEVÉTELEK 139 955,3 53 032,0 -- 116 569,5 115 727,051 780,611 756,9--53 032,0 63 537,5

1. Költségvetési szerv 138 084,5 53 032,0 -- 113 953,9 113 111,451 780,69 141,3--53 032,0 60 921,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 870,8 -- -- 2 615,6 2 615,6--2 615,6---- 2 615,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24 956,2 -- -- 30 623,9 26 759,927 405,03 218,9---- 30 623,9

1. Költségvetési szerv 22 494,7 -- -- 27 405,0 23 933,927 405,0------ 27 405,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 461,5 -- -- 3 218,9 2 826,0--3 218,9---- 3 218,9

TÁMOGATÁSOK 238 806,8 190 081,7 -- 202 895,2 203 256,2--1 187,811 625,7190 081,7 12 813,5

1. Költségvetési szerv 231 932,7 161 977,5 -- 174 389,4 174 389,4--3 835,48 576,5161 977,5 12 411,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 874,1 28 104,2 -- 28 505,8 28 866,8---2 647,63 049,228 104,2 401,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 59 388,0 35 022,0 -- 35 559,0 36 124,0------35 022,0 --

1. Költségvetési szerv 59 388,0 35 022,0 -- 35 559,0 36 124,0------35 022,0 --

LÉTSZÁMKERET 61 738,0 -- -- 12 243,0 38 011,0-------- --

1. Költségvetési szerv 61 738,0 -- -- 12 243,0 38 011,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37 683,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 51 596,8
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 10 592,8 8 434,4 -- 15 924,9 12 806,47 547,6-352,1295,08 434,4 7 490,5 -- --

1 Működési költségvetés 10 218,5 8 398,9 -- 13 655,7 10 772,95 341,8-380,0295,08 398,9 5 256,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 722,8 5 664,2 -- 6 564,8 5 905,71 112,7-242,830,75 664,2 900,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 149,5 4 422,0 -- 4 353,8 4 106,2------4 422,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 970,0 283,3 -- 1 075,6 891,6------283,3 --

Külső személyi juttatások 603,3 958,9 -- 1 135,4 907,9------958,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 536,9 1 458,8 -- 1 814,2 1 638,7412,8-65,78,31 458,8 355,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 367,5 1 412,3 -- 1 556,3 1 403,6------1 412,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 165,2 42,3 -- 252,7 229,9------42,3 --

Táppénz hozzájárulás 4,2 4,2 -- 5,2 5,2------4,2 --

 / 3 Dologi kiadások 2 828,8 1 269,9 -- 4 097,5 3 019,72 643,1-71,5256,01 269,9 2 827,6 -- --

Készletbeszerzés 33,9 5,0 -- 43,9 40,6------5,0 --

Kommunikációs szolgáltatások 139,8 31,9 -- 258,8 133,1------31,9 --

Szolgáltatás 265,4 240,7 -- 637,2 412,2------240,7 --

Vásárolt közszolgáltatások 367,6 94,4 -- 411,1 310,3------94,4 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 363,3 118,0 -- 567,7 397,8------118,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 460,4 271,9 -- 380,8 380,8------271,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 260,7 274,3 -- 497,6 453,4------274,3 --

Költségvetési befizetések 2,5 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 153,2 58,5 -- 166,2 157,5------58,5 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- 0,2 0,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 567,1 48,9 -- 925,9 674,7------48,9 --

Egyéb dologi kiadások 214,6 126,3 -- 208,1 59,1------126,3 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 3,1 3,13,1------ 3,1 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 130,0 6,0 -- 1 176,1 205,71 170,1----6,0 1 170,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 151,8 183,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 182,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 0,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8,0 6,0 -- 24,3 22,7------6,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,8 6,0 -- -- --------6,0 --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre -- -- -- -- 16,5-------- --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 6,2 -- -- 7,8 6,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

119,0 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 374,3 35,5 -- 2 269,2 2 033,52 205,827,9--35,5 2 233,7 -- --

 / 1 Beruházások 248,4 32,5 -- 2 269,2 2 033,52 208,827,9--32,5 2 236,7 -- --

Intézményi beruházási kiadások 248,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 115,2 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,7 3,0 -- -- ---3,0----3,0 -3,0 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 10,7 3,0 -- -- --------3,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 10,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- 3,0 -- -- --------3,0 --

BEVÉTELEK 2 783,1 519,0 -- 6 750,7 6 757,65 722,4509,3--519,0 6 231,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 636,2 516,0 -- 4 636,8 4 643,73 611,5509,3--516,0 4 120,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 986,1 516,0 -- 1 021,8 1 028,4------516,0 --

Alaptevékenység bevételei 2,9 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 543,9 244,7 -- 628,2 628,3------244,7 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 438,7 271,3 -- 393,1 399,6------271,3 --

Kamatbevételek 0,6 -- -- 0,5 0,5-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Kamatbevételek 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 624,0 -- -- 3 604,0 3 604,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 740,9 -- -- -- 3 273,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 330,5-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

883,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 26,1 -- -- 7,5 7,8-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 22,2 -- -- -- 4,5-------- --

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülről (nem bontott)

3,9 -- -- 3,0 3,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 3,5 3,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 146,9 3,0 -- 2 113,9 2 113,92 110,9----3,0 2 110,9 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 146,9 -- -- 2 113,9 2 113,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

146,9 -- -- -- 1 957,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 156,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 3,0 -- -- --------3,0 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- 3,0 -- -- --------3,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 695,1 -- -- 1 825,2 1 160,11 825,2------ 1 825,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 656,8 -- -- 1 823,3 1 109,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 38,3 -- -- 1,9 50,5-------- --1079



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

TÁMOGATÁSOK 8 534,2 7 915,4 -- 7 349,0 7 349,0---861,4295,07 915,4 -566,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 8 258,1 7 915,4 -- 7 324,5 7 324,5------7 915,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 276,1 -- -- 24,5 24,5-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 419,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 460,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 924 865 -- ----865 -- -- 852849

LÉTSZÁMKERET 865 -- -- ------ -- -- 975--

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )2

KIADÁSOK 3 863,7 4 185,0 -- 4 905,2 4 287,8561,8157,50,94 185,0 720,2 -- --

1 Működési költségvetés 3 722,9 3 700,5 -- 4 478,2 3 995,4638,4138,40,93 700,5 777,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 320,5 1 314,3 -- 1 291,4 1 287,6-23,6--0,71 314,3 -22,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 017,1 1 081,9 -- 996,1 996,1------1 081,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 263,0 194,1 -- 248,2 248,2------194,1 --

Külső személyi juttatások 40,4 38,3 -- 47,1 43,3------38,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

349,5 339,5 -- 354,0 353,714,3--0,2339,5 14,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 319,6 314,0 -- 311,5 311,2------314,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 29,1 25,0 -- 41,3 41,3------25,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,8 0,5 -- 1,2 1,2------0,5 --

 / 3 Dologi kiadások 1 840,5 1 913,2 -- 2 729,1 2 252,6677,5138,4--1 913,2 815,9 -- --

Készletbeszerzés 69,3 61,1 -- 79,6 77,0------61,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 329,8 200,1 -- 551,1 432,8------200,1 --

Szolgáltatás 273,7 383,5 -- 276,0 249,6------383,5 --

Vásárolt közszolgáltatások 251,1 499,6 -- 699,3 448,8------499,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 229,9 86,6 -- 374,1 320,1------86,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 12,9 13,0 -- 13,0 7,2------13,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 110,8 137,2 -- 164,4 147,8------137,2 --

Költségvetési befizetések 462,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 87,2 531,6 -- 564,2 562,4------531,6 --

Realizált árfolyamveszteségek 10,6 -- -- 3,0 2,6-------- --

Egyéb dologi kiadások 2,4 0,5 -- 4,4 4,3------0,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 212,4 133,5 -- 103,7 101,5-29,8----133,5 -29,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 24,7 -- -- 13,7 12,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 24,7 -- -- -- 12,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 89,6 133,5 -- 90,0 89,2------133,5 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 89,6 133,5 -- -- 89,2------133,5 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

98,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 140,8 484,5 -- 427,0 292,4-76,619,1--484,5 -57,5 -- --

 / 1 Beruházások 132,1 454,0 -- 367,2 243,1-105,919,1--454,0 -86,8 -- --1080



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Intézményi beruházási kiadások 132,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 5,7 30,5 -- 59,8 49,329,3----30,5 29,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 3,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3 892,5 4 185,0 -- 4 422,3 4 438,594,8142,5--4 185,0 237,3 -- --

1 Működési költségvetés 3 888,5 4 185,0 -- 4 385,0 4 401,157,5142,5--4 185,0 200,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 3 864,2 657,8 -- 666,3 646,2------657,8 --

Alaptevékenység bevételei 3 272,9 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 577,0 646,4 -- 625,9 590,6------646,4 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 13,2 11,4 -- 40,4 47,5------11,4 --

Kamatbevételek 1,1 -- -- -- 8,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 8,1-------- --

Kamatbevételek 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 24,3 -- -- 57,5 57,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1,7 -- -- -- 57,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 20,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

2,3 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 3 527,2 -- 3 661,2 3 697,4------3 527,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 4,0 -- -- 37,3 37,437,3------ 37,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,0 -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 37,3 37,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 37,3-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

3,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 436,7 -- -- 467,0 467,0467,0------ 467,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 385,8 -- -- 339,6 339,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 50,9 -- -- 127,4 127,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 1,6 -- -- 15,9 15,9--15,00,9-- 15,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1,6 -- -- 15,9 15,9-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 467,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 633,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 212 204 -- ----204 -- -- 201204

LÉTSZÁMKERET 204 -- -- ------ -- -- 219--

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )5

KIADÁSOK 33 634,5 28 942,1 -- 38 545,5 33 778,35 707,94 036,8-141,328 942,1 9 603,4 -- --

1 Működési költségvetés 30 056,9 26 468,2 -- 33 261,4 29 298,23 041,43 993,1-241,326 468,2 6 793,2 -- --1081



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Személyi juttatások 2 387,2 2 384,6 -- 2 934,0 2 657,3485,630,333,52 384,6 549,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 903,5 2 168,1 -- 2 447,0 2 203,3------2 168,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 431,2 196,5 -- 462,0 438,7------196,5 --

Külső személyi juttatások 52,5 20,0 -- 25,0 15,3------20,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

616,0 577,0 -- 798,9 706,7204,78,29,0577,0 221,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 580,8 577,0 -- 798,9 648,0------577,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 32,8 -- -- -- 56,3-------- --

Táppénz hozzájárulás 2,4 -- -- -- 2,4-------- --

 / 3 Dologi kiadások 27 038,4 23 506,6 -- 29 445,8 25 851,42 268,43 954,6-283,823 506,6 5 939,2 -- --

Készletbeszerzés 2 638,5 1 391,6 -- 1 990,1 2 631,6------1 391,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 5 900,5 5 902,0 -- 7 252,7 5 470,5------5 902,0 --

Szolgáltatás 11 661,9 10 984,2 -- 13 132,0 11 884,6------10 984,2 --

Vásárolt közszolgáltatások 946,7 -- -- 531,6 530,0-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5 020,6 5 000,0 -- 5 909,0 4 902,7------5 000,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 42,4 45,0 -- 45,0 190,4------45,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 36,1 30,9 -- 41,7 47,6------30,9 --

Költségvetési befizetések 142,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 580,7 119,3 -- 123,2 118,2------119,3 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,1 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,4 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 67,7 33,6 -- 420,5 75,8------33,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,3 -- -- 82,7 82,882,7------ 82,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 82,7 82,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 80,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 2,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

15,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 577,6 2 473,9 -- 5 284,1 4 480,12 666,543,7100,02 473,9 2 810,2 -- --

 / 1 Beruházások 3 478,9 2 387,3 -- 5 129,4 4 330,42 636,45,7100,02 387,3 2 742,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 3 478,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 98,7 86,6 -- 154,7 149,730,138,0--86,6 68,1 -- --

BEVÉTELEK 12 514,8 8 923,6 -- 13 849,7 13 696,92 014,82 911,3--8 923,6 4 926,1 -- --

1 Működési költségvetés 11 648,0 8 923,6 -- 12 405,3 12 252,2570,42 911,3--8 923,6 3 481,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 10 481,5 510,0 -- 1 324,7 1 325,2------510,0 --

Alaptevékenység bevételei 9 776,8 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 557,5 510,0 -- 1 174,8 1 043,1------510,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 147,2 -- -- 149,9 282,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 165,9 -- -- 570,4 440,5-------- --
1082



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 1,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 819,1 -- -- -- 428,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 11,4-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

346,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,6 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 8 413,6 -- 10 510,2 10 486,5------8 413,6 --

2 Felhalmozási költségvetés 866,8 -- -- 1 444,4 1 444,71 444,4------ 1 444,4 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 10,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 791,2 -- -- 1 444,4 1 444,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 91,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

791,2 -- -- -- 1 353,7-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

65,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 533,1 -- -- 3 693,1 3 693,13 693,1------ 3 693,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 338,5 -- -- 2 471,0 2 471,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 194,6 -- -- 1 222,1 1 222,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 22 220,6 20 018,5 -- 21 002,7 21 002,7--1 125,5-141,320 018,5 984,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 16 454,4 20 018,5 -- 20 859,1 19 882,0------20 018,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 5 766,2 -- -- 143,6 1 120,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 634,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 614,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 669 702 -- ----702 -- -- 729729

LÉTSZÁMKERET 669 -- -- ------ -- -- 727--

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )8

KIADÁSOK 127 796,5 158 364,7 -- 202 262,7 175 336,736 670,73 137,84 089,5158 364,7 43 898,0 -- --

1 Működési költségvetés 126 127,8 157 646,9 -- 195 920,2 173 419,533 778,12 015,32 479,9157 646,9 38 273,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 73 316,6 101 241,2 -- 106 310,1 101 799,03 231,0-803,32 641,2101 241,2 5 068,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 62 205,8 91 114,4 -- 90 922,6 87 506,7------91 114,4 --

Nem rendszeres személyi juttatások 8 756,4 8 284,0 -- 12 340,3 11 672,7------8 284,0 --

Külső személyi juttatások 2 354,4 1 842,8 -- 3 047,2 2 619,6------1 842,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

19 165,9 27 064,2 -- 27 026,8 25 813,4-467,0-278,5708,127 064,2 -37,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 18 599,6 26 208,4 -- 25 844,4 24 683,8------26 208,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 452,2 740,1 -- 1 024,2 986,2------740,1 --

Táppénz hozzájárulás 103,2 112,5 -- 150,9 139,3------112,5 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 10,9 3,2 -- 7,3 4,1------3,2 --

 / 3 Dologi kiadások 25 944,4 29 339,0 -- 55 108,7 41 516,423 533,53 105,6-869,429 339,0 25 769,7 -- --1083



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Készletbeszerzés 3 104,3 2 792,0 -- 6 082,9 4 744,7------2 792,0 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 065,8 1 018,4 -- 1 378,2 1 247,3------1 018,4 --

Szolgáltatás 12 381,4 11 163,2 -- 20 763,9 18 513,6------11 163,2 --

Vásárolt közszolgáltatások 985,9 465,6 -- 8 298,1 4 841,3------465,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3 445,7 3 447,3 -- 5 662,5 4 888,4------3 447,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 362,3 300,5 -- 506,6 450,4------300,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 457,8 397,4 -- 872,5 591,1------397,4 --

Költségvetési befizetések 1 323,7 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 2 147,9 8 239,8 -- 8 259,6 5 047,9------8 239,8 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 270,3 294,8 -- 413,0 367,5------294,8 --

Egyéb dologi kiadások 399,0 1 220,0 -- 2 871,4 824,2------1 220,0 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0 -- -- 25,5 21,725,5------ 25,5 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 698,9 2,5 -- 7 449,1 4 269,07 455,1-8,5--2,5 7 446,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 1 249,7 -- -- 2 267,5 1 689,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 84,7 -- -- -- 1 359,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 158,1 -- -- -- 291,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 7,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

992,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

14,0 -- -- 30,0 30,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 481,9 2,5 -- 5 181,6 2 579,6------2,5 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1 995,3 -- -- -- 856,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 26,6 2,5 -- -- 724,8------2,5 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 455,6 -- -- -- 986,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 4,4 -- -- -- 2,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 10,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3 761,4 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 205,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 668,7 717,8 -- 6 342,5 1 917,22 892,61 122,51 609,6717,8 5 624,7 -- --

 / 1 Beruházások 909,7 494,6 -- 4 116,9 1 216,62 583,9958,879,6494,6 3 622,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 909,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 162,2 221,3 -- 2 196,2 671,8281,2163,71 530,0221,3 1 974,9 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 596,8 1,9 -- 29,4 28,827,5----1,9 27,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 381,7 1,9 -- 4,9 4,3------1,9 --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 0,2 1,9 -- -- 2,8------1,9 --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

361,1 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- -- -- 1,5 1,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 18,1 -- -- 24,5 24,5-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 18,1 -- -- 24,5 24,5-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

197,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 51 574,6 34 463,6 -- 64 587,4 63 836,525 412,94 710,9--34 463,6 30 123,8 -- --

1 Működési költségvetés 50 989,9 34 463,6 -- 63 758,7 63 007,824 597,64 697,5--34 463,6 29 295,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 35 546,8 4 391,7 -- 4 563,9 4 266,8------4 391,7 --

Alaptevékenység bevételei 30 758,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 306,8 3 904,1 -- 4 009,3 3 712,9------3 904,1 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 481,0 487,6 -- 554,6 553,9------487,6 --

Kamatbevételek 0,7 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 0,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 15 187,4 -- -- 24 429,3 24 465,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1 246,3 -- -- -- 1 388,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 4 903,3 -- -- -- 18 939,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3 848,9 -- -- -- 3 562,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 169,4 -- -- -- 574,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

6,7 -- -- -- 0,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0,6 -- -- -- 0,1-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

5 012,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 255,7 -- -- 174,3 174,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 36,1 -- -- -- 20,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 1,7-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 22,9 -- -- -- 37,4-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 26,0 -- -- -- 21,4-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 170,7 -- -- -- 93,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 30 071,9 -- 34 591,2 34 101,0------30 071,9 --

2 Felhalmozási költségvetés 584,7 -- -- 828,7 828,7815,313,4---- 828,7 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 28,5 -- -- 19,2 19,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 504,7 -- -- 791,3 791,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

159,4 -- -- -- 86,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

264,5 -- -- -- 548,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

64,8 -- -- -- 150,3-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

16,0 -- -- -- 6,4-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

14,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

37,2 -- -- 18,2 18,2-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

37,1 -- -- 18,2 18,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 150,7 -- -- 11 257,8 10 071,711 257,8------ 11 257,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 11 262,9 -- -- 10 176,2 9 284,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 887,8 -- -- 1 081,6 787,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 74 716,7 123 901,1 -- 126 417,5 126 417,5---1 573,14 089,5123 901,1 2 516,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 74 532,9 123 826,0 -- 123 978,4 123 983,4------123 826,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 183,8 75,1 -- 2 439,1 2 434,1------75,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 645,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 24 989,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 21 891 31 773 -- ----31 773 -- -- 32 32032 079

LÉTSZÁMKERET 22 157 -- -- ------ -- -- 34 01511 515

Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények ( 16019 Nem bontott előirányzatok )28

KIADÁSOK 153 795,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 149 155,0 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 75 459,5 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 58 550,0 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 10 801,4 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 6 108,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

19 061,5 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 18 313,8 -- -- -- ---------- --

Egészségügyi hozzájárulás 91,2 -- -- -- ---------- --

Táppénz hozzájárulás 163,7 -- -- -- ---------- --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 492,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 46 971,5 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 9 827,9 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 747,9 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 21 625,9 -- -- -- ---------- --

Vásárolt közszolgáltatások 846,7 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8 071,4 -- -- -- ---------- --

Általános forgalmi adó-befizetés 1 027,3 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 322,5 -- -- -- ---------- --

Költségvetési befizetések 47,8 -- -- -- ---------- --1086



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Adók, díjak, befizetések 1 597,2 -- -- -- ---------- --

Realizált árfolyamveszteségek 11,7 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 771,0 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 2 074,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 438,2 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 224,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 2 738,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2 374,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 65,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1,1 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

281,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 10,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

5,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 438,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 41,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4,8 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 372,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 7,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 0,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 12,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

40,5 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 640,0 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 3 133,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 3 133,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 972,8 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 533,9 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 281,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 242,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 12,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

22,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

3,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 249,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 16,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 230,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

3,5 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

BEVÉTELEK 53 912,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 50 094,6 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 29 317,5 -- -- -- ---------- --

Alaptevékenység bevételei 6,4 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 26 876,6 -- -- -- ---------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 2 417,3 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 17,2 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 17,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 20 125,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 5 403,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 2 256,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 092,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 134,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

1 754,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 373,1 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi 
önkormányzatoktól

1,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

9 104,1 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

5,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
belülről (nem bontott)

0,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 651,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 40,1 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 49,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 396,7 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 14,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0,8 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 149,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 817,6 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 45,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 693,5 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

844,5 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 299,5 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

2,3 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

524,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi 
társulástól

21,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson belülről (nem bontott)

1,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

599,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

470,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 177,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,6 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 96,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 14,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 178,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

4,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 8,0 -- -- -- ---------- --

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 8,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 109 621,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 109 607,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 14,4 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 738,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 33 436 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 35 737 -- -- ------ -- -- ----

Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények ( 16019 Nem bontott előirányzatok )38

KIADÁSOK 1 961,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 947,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 173,9 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 918,3 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 173,3 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 82,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

302,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 300,5 -- -- -- ---------- --

Táppénz hozzájárulás 1,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 467,8 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 53,4 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 7,6 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 280,2 -- -- -- ---------- --1089



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Vásárolt közszolgáltatások 5,6 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 82,7 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,2 -- -- -- ---------- --

Költségvetési befizetések 6,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 19,6 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 5,0 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 6,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 4,1 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 4,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,6 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 12,4 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 12,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 1,2 -- -- -- ---------- -- -- --

BEVÉTELEK 178,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 161,0 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 88,9 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 79,4 -- -- -- ---------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 9,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 71,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7,8 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 2,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 30,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 23,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

7,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,8 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 17,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 17,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi 
társulástól

16,7 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 894,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 894,9 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 112,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 467 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 461 -- -- ------ -- -- ----1090



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Kutatóintézetek ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )9

KIADÁSOK 3 331,6 2 737,5 -- 3 814,8 3 370,3975,0119,2-16,92 737,5 1 077,3 -- --

1 Működési költségvetés 3 194,3 2 547,5 -- 3 202,3 2 881,6566,3105,4-16,92 547,5 654,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 461,8 1 292,7 -- 1 382,9 1 333,447,634,48,21 292,7 90,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 201,2 1 212,5 -- 1 191,0 1 156,5------1 212,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 220,7 72,4 -- 176,4 161,6------72,4 --

Külső személyi juttatások 39,9 7,8 -- 15,5 15,3------7,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

376,7 356,6 -- 367,6 354,74,44,42,2356,6 11,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 362,9 354,3 -- 350,5 338,1------354,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 12,3 2,3 -- 16,1 15,6------2,3 --

Táppénz hozzájárulás 1,5 -- -- 1,0 1,0-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 036,1 898,2 -- 1 319,6 1 061,3382,166,6-27,3898,2 421,4 -- --

Készletbeszerzés 163,1 148,2 -- 352,0 252,1------148,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 54,7 52,9 -- 51,1 46,0------52,9 --

Szolgáltatás 241,4 145,9 -- 278,4 245,4------145,9 --

Vásárolt közszolgáltatások 14,5 14,3 -- 13,8 10,5------14,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 96,6 74,4 -- 158,8 123,6------74,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 388,7 301,0 -- 354,6 324,1------301,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 6,0 5,7 -- 6,0 6,0------5,7 --

Költségvetési befizetések 16,6 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 44,5 37,7 -- 43,6 42,0------37,7 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- -- -- 10,2 3,2-------- --

Egyéb dologi kiadások 10,0 118,1 -- 51,1 8,4------118,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 319,7 -- -- 132,2 132,2132,2------ 132,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 28,7 -- -- 132,2 132,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 28,7 -- -- -- 132,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

291,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 137,3 190,0 -- 612,5 488,7408,713,8--190,0 422,5 -- --

 / 1 Beruházások 137,3 190,0 -- 446,0 322,6242,213,8--190,0 256,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 137,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 166,5 166,1166,5------ 166,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 166,0 166,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 166,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 0,5 ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- -- -- 0,5 ---------- --

BEVÉTELEK 1 987,1 1 414,3 -- 1 527,9 1 527,433,480,2--1 414,3 113,6 -- --

1 Működési költségvetés 1 981,7 1 414,3 -- 1 527,4 1 527,432,980,2--1 414,3 113,1 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 948,4 1 414,3 -- 1 494,5 1 494,5------1 414,3 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 531,3 1 113,7 -- 1 172,1 1 172,1------1 113,7 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 417,1 300,6 -- 322,4 322,4------300,6 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 33,3 -- -- 32,9 32,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 22,5 -- -- -- 32,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

10,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,4 -- -- 0,5 --0,5------ 0,5 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

4,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 0,5 ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- -- -- 0,5 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 653,4 -- -- 941,6 927,7941,6------ 941,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 566,6 -- -- 533,4 519,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 86,8 -- -- 408,2 408,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 618,3 1 323,2 -- 1 345,3 1 345,3--39,0-16,91 323,2 22,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 618,3 1 323,2 -- 1 342,2 1 342,2------1 323,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- 3,1 3,1-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 927,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 430,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 307 298 -- ----298 -- -- 297298

LÉTSZÁMKERET 308 -- -- ------ -- -- 298267

Balassi Intézet ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )12

KIADÁSOK 5 433,4 4 460,3 -- 10 551,7 8 621,85 042,5333,8715,14 460,3 6 091,4 -- --

1 Működési költségvetés 5 365,6 4 426,8 -- 7 982,6 6 785,42 800,3291,8463,74 426,8 3 555,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 881,5 2 330,8 -- 3 659,1 2 958,11 169,84,7153,82 330,8 1 328,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 644,2 841,2 -- 799,4 767,6------841,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 766,3 1 089,6 -- 826,2 738,3------1 089,6 --

Külső személyi juttatások 471,0 400,0 -- 2 033,5 1 452,2------400,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

481,9 510,2 -- 572,3 535,732,11,228,8510,2 62,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 404,9 490,9 -- 552,1 520,2------490,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 12,5 19,3 -- 20,2 14,9------19,3 --

Táppénz hozzájárulás 1,0 -- -- -- 0,6-------- --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 63,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2 522,9 1 365,8 -- 3 393,6 3 024,01 475,5285,9266,41 365,8 2 027,8 -- --

Készletbeszerzés 175,1 72,2 -- 170,9 161,6------72,2 --1092



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Kommunikációs szolgáltatások 90,5 78,3 -- 105,8 96,2------78,3 --

Szolgáltatás 1 406,7 663,3 -- 1 946,3 1 643,3------663,3 --

Vásárolt közszolgáltatások 76,4 123,0 -- 87,7 66,7------123,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 238,1 154,0 -- 278,6 278,9------154,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 27,6 7,0 -- 14,4 3,5------7,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 100,8 42,0 -- 166,8 145,2------42,0 --

Költségvetési befizetések 21,6 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 80,4 86,0 -- 113,4 112,3------86,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 12,1 -- -- -- 27,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 224,2 100,0 -- 262,9 228,3------100,0 --

Egyéb dologi kiadások 69,0 40,0 -- 246,8 260,6------40,0 --

Kamatfizetések 0,4 -- -- -- ---------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 379,2 220,0 -- 332,5 246,0101,3--11,2220,0 112,5 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,1 -- -- 25,1 21,621,6--3,5-- 25,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 21,6 21,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 18,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 3,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 29,7 -- -- 3,5 ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 19,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 10,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

70,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 67,8 33,5 -- 2 569,1 1 836,42 242,242,0251,433,5 2 535,6 -- --

 / 1 Beruházások 11,8 33,5 -- 2 485,6 1 775,42 195,75,0251,433,5 2 452,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 11,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 56,0 -- -- 83,5 61,046,537,0---- 83,5 -- --

BEVÉTELEK 2 241,5 790,5 -- 2 321,1 2 377,41 530,6----790,5 1 530,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 110,8 790,5 -- 2 254,6 2 310,11 464,1----790,5 1 464,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 812,0 790,5 -- 790,5 846,0------790,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 757,0 759,5 -- 759,5 782,8------759,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 44,6 31,0 -- 31,0 48,0------31,0 --

Kamatbevételek 10,4 -- -- -- 15,2-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 15,2-------- --

Kamatbevételek 10,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 267,8 -- -- 1 416,5 1 416,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 726,6 -- -- -- 1 274,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 108,2 -- -- -- 142,0-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

432,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 31,0 -- -- 47,6 47,6-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 9,4 -- -- -- 10,4-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 21,6 -- -- -- 36,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól -- -- -- -- 0,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 130,7 -- -- 66,5 67,366,5------ 66,5 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- -- 0,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 53,7 -- -- 66,1 66,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

53,7 -- -- -- 66,0-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

76,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 1,0 -- -- -- 0,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 818,7 -- -- 3 511,9 2 573,33 511,9------ 3 511,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 813,4 -- -- 1 333,2 806,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 5,3 -- -- 2 178,7 1 766,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 5 875,4 3 669,8 -- 4 718,7 4 718,7--333,8715,13 669,8 1 048,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 5 867,4 3 636,3 -- 4 391,8 4 391,8------3 636,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 8,0 33,5 -- 326,9 326,9------33,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 502,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 047,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 237 266 -- ----266 -- -- 266266

LÉTSZÁMKERET 266 -- -- ------ -- -- 253--

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )13

KIADÁSOK 811,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 766,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 319,2 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 263,5 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 39,1 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 16,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

83,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 79,6 -- -- -- ---------- --

Egészségügyi hozzájárulás 3,3 -- -- -- ---------- --

Táppénz hozzájárulás 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 177,2 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 5,7 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 6,6 -- -- -- ---------- --1094



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Szolgáltatás 82,1 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 31,3 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 16,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 8,9 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 25,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 186,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 107,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 107,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

77,9 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 45,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 39,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 39,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,4 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 5,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 383,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 346,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 64,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 64,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 239,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 222,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

16,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 43,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 43,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 36,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 36,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

36,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 194,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 188,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,5 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 232,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 232,5 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 126 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 54 -- -- ------ -- -- ----1095



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ( 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások )15

KIADÁSOK 10 199,2 2 867,5 -- 25 520,4 12 533,217 276,61 530,43 845,92 867,5 22 652,9 -- --

1 Működési költségvetés 9 750,4 2 628,9 -- 18 407,8 11 882,913 127,92 208,6442,42 628,9 15 778,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 488,2 1 011,7 -- 7 179,5 5 360,64 859,01 046,3262,51 011,7 6 167,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 105,4 726,9 -- 3 721,6 2 325,5------726,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 248,0 59,8 -- 702,2 743,3------59,8 --

Külső személyi juttatások 134,8 225,0 -- 2 755,7 2 291,8------225,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

427,6 163,2 -- 1 211,9 863,1683,9295,169,7163,2 1 048,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék 418,3 154,9 -- 1 182,1 825,7------154,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 7,6 8,3 -- 24,7 32,0------8,3 --

Táppénz hozzájárulás 1,7 -- -- 3,2 3,9-------- --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- -- -- 1,9 1,5-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 389,5 784,2 -- 4 996,9 2 857,33 243,8858,7110,2784,2 4 212,7 -- --

Készletbeszerzés 82,0 52,2 -- 287,2 119,1------52,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 112,7 54,4 -- 358,9 307,2------54,4 --

Szolgáltatás 385,1 437,0 -- 1 911,5 851,2------437,0 --

Vásárolt közszolgáltatások -- -- -- -- 175,5-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 247,1 147,2 -- 692,5 507,1------147,2 --

Általános forgalmi adó-befizetés 9,8 -- -- -- 32,7-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 66,5 26,0 -- 179,3 111,6------26,0 --

Adók, díjak, befizetések 33,7 50,4 -- 90,5 87,4------50,4 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 277,9 17,0 -- 198,3 147,1------17,0 --

Egyéb dologi kiadások 174,7 -- -- 1 278,7 518,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 445,1 669,8 -- 5 019,5 2 801,94 341,28,5--669,8 4 349,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 1 317,8 669,8 -- 802,0 488,0------669,8 --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 1 191,8 669,8 -- -- 417,4------669,8 --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

126,0 -- -- -- 17,8-------- --

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- -- -- 52,7 52,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 460,8 -- -- 4 217,5 2 313,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 32,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás pénzintézeteknek -- -- -- -- 2 096,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 18,6 -- -- -- 18,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1 403,9 -- -- -- 194,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 6,3 -- -- -- 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 4,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3 666,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 448,8 238,6 -- 7 112,6 650,34 148,7-678,23 403,5238,6 6 874,0 -- --1096



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Beruházások 410,0 238,6 -- 7 050,9 613,64 089,2-678,53 401,6238,6 6 812,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 410,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 13,8 -- -- 61,7 36,759,50,31,9-- 61,7 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 25,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Pénzügyi befektetések kiadásai 25,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6 003,5 904,8 -- 15 178,5 15 162,714 107,5166,2--904,8 14 273,7 -- --

1 Működési költségvetés 5 898,4 904,8 -- 11 393,7 11 377,310 323,2165,7--904,8 10 488,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 266,3 904,8 -- 400,8 415,1------904,8 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 225,0 864,8 -- 398,7 269,6------864,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 41,3 40,0 -- 2,1 145,5------40,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5 453,3 -- -- 10 839,3 10 804,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 3 096,0 -- -- -- 1 177,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 9 626,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

1 296,9 -- -- -- 0,2-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

1 060,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 178,8 -- -- 153,6 157,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 5,4 -- -- -- 1,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 7,9 -- -- -- 7,4-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 165,5 -- -- -- 148,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 105,1 -- -- 3 784,8 3 785,43 784,30,5---- 3 784,8 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 0,4 0,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 103,4 -- -- 3 784,4 3 785,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

96,6 -- -- -- 3 549,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

6,8 -- -- -- 235,6-------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

1,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 336,5 -- -- 3 169,1 2 501,73 169,1------ 3 169,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 5 335,4 -- -- 2 850,8 2 200,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 1,1 -- -- 318,3 301,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 443,7 1 962,7 -- 7 172,8 7 172,8--1 364,23 845,91 962,7 5 210,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 216,6 1 724,1 -- 4 162,9 4 162,9------1 724,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 227,1 238,6 -- 3 009,9 3 009,9------238,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 584,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 304,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 391 244 -- ----244 -- -- 786461

LÉTSZÁMKERET 294 -- -- ------ -- -- 833461

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ ( 01112 Kormányzat )161097



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 1 443,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 821,7 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 185,2 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 144,4 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 32,2 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 8,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

50,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 48,2 -- -- -- ---------- --

Egészségügyi hozzájárulás 1,9 -- -- -- ---------- --

Táppénz hozzájárulás 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 255,8 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 50,2 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 10,9 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 129,7 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 49,5 -- -- -- ---------- --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,3 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,4 -- -- -- ---------- --

Költségvetési befizetések 1,6 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 10,7 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 330,4 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 110,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 110,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 218,1 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 218,1 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 621,5 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 35,6 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 35,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 185,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 400,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

400,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 84,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 76,3 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 66,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 65,3 -- -- -- ---------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1,0 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 10,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

10,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

7,4 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

7,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 675,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 119,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 556,1 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 683,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 616,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 66,7 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 80 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 80 -- -- ------ -- -- ----

Nemzeti Közszolgálati Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )17

KIADÁSOK 5 078,6 5 018,0 -- 14 223,1 11 264,95 403,54 013,3-211,75 018,0 9 205,1 -- --

1 Működési költségvetés 4 828,7 4 973,0 -- 8 497,0 7 576,03 057,1470,3-3,44 973,0 3 524,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 689,5 2 612,0 -- 4 290,7 3 810,31 539,0120,619,12 612,0 1 678,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 888,5 2 126,6 -- 2 376,8 2 261,8------2 126,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 408,4 307,0 -- 837,5 702,1------307,0 --

Külső személyi juttatások 392,6 178,4 -- 1 076,4 846,4------178,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

699,1 652,7 -- 1 056,8 971,0379,020,15,0652,7 404,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 669,6 600,0 -- 986,7 907,4------600,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 27,9 50,0 -- 67,1 62,4------50,0 --

Táppénz hozzájárulás 1,6 2,7 -- 3,0 1,2------2,7 --

 / 3 Dologi kiadások 1 259,8 1 551,7 -- 2 897,1 2 542,51 043,3329,6-27,51 551,7 1 345,4 -- --

Készletbeszerzés 154,7 290,6 -- 452,3 391,1------290,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 69,0 69,6 -- 76,5 76,4------69,6 --

Szolgáltatás 643,8 694,9 -- 945,2 884,4------694,9 --

Vásárolt közszolgáltatások 30,7 1,5 -- 72,0 64,8------1,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 186,2 270,8 -- 375,1 349,0------270,8 --

Általános forgalmi adó-befizetés 17,3 -- -- 398,4 342,4-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 32,3 126,4 -- 198,3 93,4------126,4 --

Adók, díjak, befizetések 51,0 45,9 -- 84,9 83,3------45,9 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 -- -- 0,3 0,3-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 23,9 21,6 -- 148,4 143,5------21,6 --

Egyéb dologi kiadások 50,7 30,4 -- 145,7 113,9------30,4 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 179,9 146,6 -- 245,3 245,198,7----146,6 98,7 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 10,0 -- 7,1 7,1-2,9----10,0 -2,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,4 -- -- 7,1 7,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 0,4 -- -- -- 5,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 1,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 10,0 -- -- --------10,0 --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- 10,0 -- -- --------10,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 249,9 45,0 -- 5 726,1 3 688,92 346,43 543,0-208,345,0 5 681,1 -- --

 / 1 Beruházások 225,1 45,0 -- 5 673,0 3 635,92 293,33 543,0-208,345,0 5 628,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 225,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 12,7 -- -- 11,5 11,411,5------ 11,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 12,1 -- -- 41,6 41,641,6------ 41,6 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,1 -- -- 1,6 1,6-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

2,1 -- -- 1,6 1,6-------- --

Pénzügyi befektetések kiadásai 10,0 -- -- 40,0 40,0-------- --

BEVÉTELEK 2 528,3 1 831,2 -- 5 316,3 5 314,42 864,2620,9--1 831,2 3 485,1 -- --

1 Működési költségvetés 2 458,9 1 831,2 -- 4 806,8 4 804,72 354,7620,9--1 831,2 2 975,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 600,8 1 831,2 -- 2 170,9 2 171,5------1 831,2 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 551,4 1 818,1 -- 1 594,2 1 594,2------1 818,1 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 49,1 13,1 -- 557,2 557,8------13,1 --

Kamatbevételek 0,3 -- -- 19,5 19,5-------- --

Kamatbevételek államháztartáson belülről -- -- -- 19,0 19,0-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Kamatbevételek 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 818,8 -- -- 2 568,8 2 599,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 30,0 -- -- -- 2 586,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 88,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 11,3 -- -- -- 13,3-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

689,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39,3 -- -- 67,1 33,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 35,6 -- -- -- 31,8-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 1,2-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0,2 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 3,5 -- -- -- ---------- --1100



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

2 Felhalmozási költségvetés 69,4 -- -- 509,5 509,7509,5------ 509,5 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,4 -- -- 489,2 489,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 489,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

4,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

64,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 20,3 20,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 20,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 539,3 2 539,32 539,3------ 2 539,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 650,9 650,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 1 888,4 1 888,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 5 089,9 3 186,8 -- 6 367,5 6 367,5--3 392,4-211,73 186,8 3 180,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 089,9 3 186,8 -- 3 162,8 3 162,8------3 186,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 2 000,0 -- -- 3 204,7 3 204,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 539,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 956,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 648 670 -- ----670 -- -- 673673

LÉTSZÁMKERET 643 -- -- ------ -- -- 691--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )20

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )220

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

220 1

KIADÁSOK 2 480,8 1 073,2 -- 4 322,9 3 090,1--2 597,8651,91 073,2 3 249,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 192,6 1 023,2 -- 4 021,5 2 857,4--2 391,4606,91 023,2 2 998,3

 / 3 Dologi kiadások 690,0 1,0 -- 2 363,4 1 705,4--2 025,5336,91,0 2 362,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 502,6 1 022,2 -- 1 658,1 1 152,0--365,9270,01 022,2 635,9

Támogatásértékű működési kiadások 2,5 50,0 -- 211,9 182,6------50,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 551,3 972,2 -- 1 446,2 969,4------972,2 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

948,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 187,8 50,0 -- 301,4 232,7--206,445,050,0 251,4

 / 1 Beruházások 0,4 50,0 -- -- -----50,0--50,0 -50,0

 / 2 Felújítások 1,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 186,1 -- -- 301,4 232,7--256,445,0-- 301,41101



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 29,9 -- -- 146,9 132,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 56,8 -- -- 154,5 100,1-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

99,4 -- -- -- ---------- --

3 Kölcsönök 100,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 83,7 -- -- 332,5 332,5--332,5---- 332,5 -- --

1 Működési költségvetés 81,3 -- -- 320,2 320,2--320,2---- 320,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 10,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 53,7 -- -- 305,4 305,4--305,4---- 305,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 17,6 -- -- 14,8 14,8--14,8---- 14,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,3 12,3--12,3---- 12,3

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 12,3 12,3--12,3---- 12,3

3 Kölcsönök 2,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 385,1 -- -- 1 354,2 1 038,3--1 354,2---- 1 354,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 291,7 1 073,2 -- 2 636,2 2 636,2--911,1651,91 073,2 1 563,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 279,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 916,9

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, 
kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

220 7

KIADÁSOK 720,0 510,0 -- 922,3 767,2--345,067,3510,0 412,3 -- --

1 Működési költségvetés 720,0 510,0 -- 922,3 767,2--345,067,3510,0 412,3

 / 3 Dologi kiadások 29,0 0,4 -- 899,1 744,0--831,467,30,4 898,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 691,0 509,6 -- 23,2 23,2---486,4--509,6 -486,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 11,1 11,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 667,5 509,6 -- 12,1 12,1------509,6 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

23,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 42,5 -- -- 292,1 292,1--292,1---- 292,1 -- --

1 Működési költségvetés 42,5 -- -- 292,1 292,1--292,1---- 292,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 284,0 284,0--284,0---- 284,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 42,5 -- -- 8,1 8,1--8,1---- 8,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 43,9 -- -- 52,9 48,3--52,9---- 52,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 686,4 510,0 -- 577,3 577,3----67,3510,0 67,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 52,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 150,5

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )220 8

KIADÁSOK 361,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 361,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 341,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,4 -- -- -- ---------- --1102



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

19,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 361,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 9

KIADÁSOK 626,9 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

1 Működési költségvetés 626,9 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 3 Dologi kiadások 33,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 593,6 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

593,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 610,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 610,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 610,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,9 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 ( 01131 Nemzetközi diplomácia )220 10

KIADÁSOK 32,2 50,0 -- 66,8 44,9--20,8-4,050,0 16,8 -- --

1 Működési költségvetés 32,2 50,0 -- 66,8 44,9--20,8-4,050,0 16,8

 / 3 Dologi kiadások 11,0 -- -- 31,1 17,9--31,1---- 31,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,2 50,0 -- 35,7 27,0---10,3-4,050,0 -14,3

Támogatásértékű működési kiadások 8,6 30,0 -- 35,7 27,0------30,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7,7 20,0 -- -- --------20,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

4,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,0 -- -- 25,0 25,0--25,0---- 25,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 47,3 50,0 -- 41,1 41,1---4,9-4,050,0 -8,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 25,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 21,9

EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése ( 01112 Kormányzat )220 16

KIADÁSOK 21,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 21,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

21,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,8 -- -- -- ---------- -- -- --1103



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 
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előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 17

KIADÁSOK 324,7 120,0 -- 123,3 322,2--3,3--120,0 3,3 -- --

1 Működési költségvetés 324,7 120,0 -- 123,3 322,2--3,3--120,0 3,3

 / 3 Dologi kiadások 0,3 0,1 -- 1,0 0,8--0,9--0,1 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 324,4 119,9 -- 122,3 321,4--2,4--119,9 2,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,2 1,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 119,9 -- 121,1 320,2------119,9 --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 324,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,2 -- -- 2,1 2,1--2,1---- 2,1 -- --

1 Működési költségvetés 1,2 -- -- 2,1 2,1--2,1---- 2,1

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,2 -- -- 2,1 2,1--2,1---- 2,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1,2 1,2--1,2---- 1,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 324,7 120,0 -- 120,0 320,3------120,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,4

Jogi segítségnyújtás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 18

KIADÁSOK 281,0 115,0 -- 143,7 252,9--28,7--115,0 28,7 -- --

1 Működési költségvetés 281,0 115,0 -- 143,7 252,9--28,7--115,0 28,7

 / 3 Dologi kiadások 263,7 115,0 -- 128,5 237,7--13,5--115,0 13,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17,3 -- -- 15,2 15,2--15,2---- 15,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 15,2 15,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

17,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 14,1 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3 -- --

1 Működési költségvetés 14,1 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3,5 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 10,6 -- -- 9,9 9,9--9,9---- 9,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,3 -- -- 15,4 15,4--15,4---- 15,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 265,0 115,0 -- 115,0 239,7------115,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 15,5

Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat ( 01131 Nemzetközi diplomácia )220 19

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 54,3 54,0--4,3--50,0 4,3 -- --

1 Működési költségvetés 48,4 50,0 -- 53,4 53,1--3,4--50,0 3,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,3 ----0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48,4 50,0 -- 53,1 53,1--3,1--50,0 3,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 48,4 50,0 -- 53,1 53,1------50,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 1,6 -- -- 0,9 0,9--0,9---- 0,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,6 -- -- 0,9 0,9--0,9---- 0,91104



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 0,9 0,9-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 20

KIADÁSOK 181,2 100,0 -- 109,4 139,0--9,4--100,0 9,4 -- --

1 Működési költségvetés 181,2 100,0 -- 109,4 139,0--9,4--100,0 9,4

 / 3 Dologi kiadások 1,2 -- -- 2,1 1,9--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 180,0 100,0 -- 107,3 137,1--7,4--100,0 7,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 8,0 8,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 100,0 -- 99,3 129,1------100,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

52,6 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 127,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3 -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,6 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52,7 -- -- 8,1 8,1--8,1---- 8,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 136,0 100,0 -- 100,0 136,0------100,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 6,4

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása ( 01117 Köztestületek )220 24

KIADÁSOK 42,9 -- -- 7,0 7,0--7,0---- 7,0 -- --

1 Működési költségvetés 42,9 -- -- 7,0 7,0--7,0---- 7,0

 / 3 Dologi kiadások 10,4 -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,5 -- -- 4,7 4,7--4,7---- 4,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,7 4,7-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

32,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 9,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 9,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 9,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,3 -- -- 7,0 7,0--7,0---- 7,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése ( 01112 Kormányzat )220 25

KIADÁSOK 19,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19,3 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

19,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,3 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Központi informatikai feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )220 26

KIADÁSOK 33,0 -- -- 87,0 66,0--87,0---- 87,0 -- --

1 Működési költségvetés 30,7 -- -- 87,0 66,0--87,0---- 87,0

 / 3 Dologi kiadások 29,5 -- -- 68,5 47,5--68,5---- 68,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,2 -- -- 18,5 18,5--18,5---- 18,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 18,5 18,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

2,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 29,4 -- -- 52,9 52,9--52,9---- 52,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 34,9 -- -- 34,1 34,1--34,1---- 34,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 31,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 21,0

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )220 27

KIADÁSOK 58,5 22,0 -- 122,1 89,2--59,740,422,0 100,1 -- --

1 Működési költségvetés 58,5 22,0 -- 122,1 89,2--59,740,422,0 100,1

 / 3 Dologi kiadások 50,7 22,0 -- 101,3 68,5--38,940,422,0 79,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,8 -- -- 20,8 20,7--20,8---- 20,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 20,8 20,7-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

7,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 20,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 20,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 20,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,0 -- -- 59,7 56,2--59,7---- 59,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 67,0 22,0 -- 62,4 62,4----40,422,0 40,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 29,4

Központi e-közigazgatási feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )220 29

KIADÁSOK 4,4 -- -- 5,8 4,7--5,8---- 5,8 -- --

1 Működési költségvetés 4,4 -- -- 5,8 4,7--5,8---- 5,8

 / 3 Dologi kiadások 1,5 -- -- 2,2 1,1--2,2---- 2,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,9 -- -- 3,6 3,6--3,6---- 3,61106



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,6 3,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

2,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,5 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1 -- --

1 Működési költségvetés 3,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,5 -- -- 4,7 4,7--4,7---- 4,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Uniós projektek támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 30

KIADÁSOK 23,0 -- -- 94,5 51,1--94,5---- 94,5 -- --

1 Működési költségvetés 23,0 -- -- 94,5 51,1--94,5---- 94,5

 / 3 Dologi kiadások 13,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,9 -- -- 94,5 51,1--94,5---- 94,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 94,5 51,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 7,2 -- -- 55,5 55,5--55,5---- 55,5 -- --

1 Működési költségvetés 7,2 -- -- 55,5 55,5--55,5---- 55,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 7,2 -- -- 55,5 55,5--55,5---- 55,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,0 -- -- 39,0 9,1--39,0---- 39,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 13,5

EJN elnökségi konferencia ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 34

KIADÁSOK -- -- -- 5,1 ----5,1---- 5,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 5,1 ----5,1---- 5,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 5,1 ----5,1---- 5,1

BEVÉTELEK 5,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,1 ----5,1---- 5,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )220 38

KIADÁSOK 47,6 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 32,6 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Dologi kiadások 8,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,1 0,1-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 15,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 15,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 47,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )220 39

KIADÁSOK 5,0 -- -- 24,9 23,4--24,9---- 24,9 -- --

1 Működési költségvetés 5,0 -- -- 24,9 23,4--24,9---- 24,9

 / 3 Dologi kiadások 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 -- -- 24,9 23,4--24,9---- 24,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 24,9 23,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,0 -- -- 24,9 23,4--24,9---- 24,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok ( 01117 
Köztestületek )

220 40

KIADÁSOK 50,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 24,4 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

25,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 50,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ludovika Campus ( 04311 Egyetemi képzés )220 41

KIADÁSOK -- 3 400,0 -- 400,0 400,0---3 000,0--3 400,0 -3 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 400,0 -- -- -----3 400,0--3 400,0 -3 400,0

 / 3 Dologi kiadások -- 2,4 -- -- -----2,4--2,4 -2,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 397,6 -- -- -----3 397,6--3 397,6 -3 397,61108



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 3 397,6 -- -- -----3 397,6--3 397,6 -3 397,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0

BEVÉTELEK -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 400,0 400,0--400,0---- 400,0

TÁMOGATÁSOK -- 3 400,0 -- -- -----3 400,0--3 400,0 -3 400,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok ( 01114 Helyi 
önkormányzatok )

220 42

KIADÁSOK -- -- -- 837,0 836,9--837,0---- 837,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 837,0 836,9--837,0---- 837,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 837,0 836,9--837,0---- 837,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 837,0 836,9-------- --

BEVÉTELEK 836,9 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 836,9 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 836,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 836,9 836,9--836,9---- 836,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 836,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )220 43

KIADÁSOK -- 200,0 -- -- -----200,0--200,0 -200,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 200,0 -- -- -----200,0--200,0 -200,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,1 -- -- -----0,1--0,1 -0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 199,9 -- -- -----199,9--199,9 -199,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 199,9 -- -- -----199,9--199,9 -199,9

TÁMOGATÁSOK -- 200,0 -- -- -----200,0--200,0 -200,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( 16020 Funkcióba nem sorolt )320

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata ( 01131 Nemzetközi diplomácia )320 2

KIADÁSOK -- 100,0 -- 120,0 58,2--50,0-30,0100,0 20,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- 117,0 55,2--47,0-30,0100,0 17,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,1 -- -- -----0,1--0,1 -0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 99,9 -- 117,0 55,2--47,1-30,099,9 17,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 99,9 -- 117,0 55,2------99,9 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,01109



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 3,0 3,0-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- 120,0 120,0--50,0-30,0100,0 20,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 61,8

Európai Területi Társulások támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )320 4

KIADÁSOK 137,0 126,9 -- 152,9 120,2--26,0--126,9 26,0 -- --

1 Működési költségvetés 137,0 126,9 -- 152,9 120,2--26,0--126,9 26,0

 / 1 Személyi juttatások -- 4,0 -- -- -----4,0--4,0 -4,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,5 -- -- -----1,5--1,5 -1,5

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 1,0 0,2--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 136,9 121,4 -- 151,9 120,0--30,5--121,4 30,5

Támogatásértékű működési kiadások 12,8 6,4 -- 30,9 19,0------6,4 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 124,1 115,0 -- 121,0 101,0------115,0 --

BEVÉTELEK 37,8 -- -- 13,2 13,2--13,2---- 13,2 -- --

1 Működési költségvetés 37,8 -- -- 13,2 13,2--13,2---- 13,2

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 37,8 -- -- 10,0 10,0--10,0---- 10,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 20,7 7,7--20,7---- 20,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 119,9 126,9 -- 119,0 119,0---7,9--126,9 -7,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 19,7

Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) 
)

320 6

KIADÁSOK 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )320 8

KIADÁSOK 8,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 8,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

8,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,2 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

320 21

KIADÁSOK 210,0 210,0 -- 544,4 439,8--234,4100,0210,0 334,4 -- --

1 Működési költségvetés 209,0 210,0 -- 433,5 427,8--223,5--210,0 223,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 31,3 31,3--31,3---- 31,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 209,0 210,0 -- 402,2 396,5--192,2--210,0 192,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 209,0 210,0 -- 402,2 396,5------210,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 -- -- 110,9 12,0--10,9100,0-- 110,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0 -- -- 110,9 12,0--10,9100,0-- 110,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 110,9 12,0-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 200,0 200,0--200,0---- 200,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 200,0 200,0--200,0---- 200,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 200,0 200,0--200,0---- 200,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 34,4 34,4--34,4---- 34,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 244,4 210,0 -- 310,0 310,0----100,0210,0 100,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 104,6

Határon túli magyarok programjainak támogatása ( 01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott) )420

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása ( 04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok )420 1

KIADÁSOK 77,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 77,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 76,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 74,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

2,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 77,2 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 
( 04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok )

420 2

KIADÁSOK 40,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 40,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

38,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 40,2 -- -- -- ---------- -- -- --1111



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )420 3

KIADÁSOK 2 247,0 3 539,4 -- 6 438,4 5 778,1--1 162,51 736,53 539,4 2 899,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 540,0 3 339,4 -- 2 953,0 2 514,3---1 419,41 033,03 339,4 -386,4

 / 3 Dologi kiadások 2,2 3,0 -- 17,3 13,6--14,3--3,0 14,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 537,8 3 336,4 -- 2 935,7 2 500,7---1 433,71 033,03 336,4 -400,7

Támogatásértékű működési kiadások 136,4 1 506,4 -- 1 244,4 986,9------1 506,4 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 373,8 1 830,0 -- 1 691,3 1 513,8------1 830,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

27,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 707,0 200,0 -- 3 485,4 3 263,8--2 581,9703,5200,0 3 285,4

 / 1 Beruházások -- 200,0 -- -- -----400,0200,0200,0 -200,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 707,0 -- -- 3 485,4 3 263,8--2 981,9503,5-- 3 485,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 545,0 -- -- 3 095,0 3 095,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 162,0 -- -- 390,4 168,8-------- --

BEVÉTELEK 196,3 -- -- 518,2 518,2--518,2---- 518,2 -- --

1 Működési költségvetés 190,6 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3

 / 1 Intézményi működési bevételek 5,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 184,7 -- -- 0,5 0,5--0,5---- 0,5

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,3 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8

2 Felhalmozási költségvetés 5,7 -- -- 516,9 516,9--516,9---- 516,9

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 352,0 352,0--352,0---- 352,0

 / 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel

5,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 164,9 164,9--164,9---- 164,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 182,4 -- -- 676,3 656,9--676,3---- 676,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 543,0 3 539,4 -- 5 243,9 5 243,9---32,01 736,53 539,4 1 704,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 674,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 640,9

A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, 
társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )

420 4

KIADÁSOK 5,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

5,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,3 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határtalanul program támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )420 61112



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

0,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Roma Oktatási Programok ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )920 3

KIADÁSOK 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása ( 06258 Egyéb szociális 
szolgáltatás )

920 13

KIADÁSOK 3,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Járási szociális feladatok ellátása ( 0616 Egyéb szociális támogatások )1120

KIADÁSOK -- 18 325,9 -- 19 758,0 19 601,5--945,0487,118 325,9 1 432,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 18 325,9 -- 19 758,0 19 601,5--945,0487,118 325,9 1 432,1

 / 3 Dologi kiadások -- 30,0 -- 273,9 236,0--243,9--30,0 243,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 19 484,1 19 365,5--18 997,0487,1-- 19 484,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 18 295,9 -- -- -----18 295,9--18 295,9 -18 295,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 18 295,9 -- -- -----18 295,9--18 295,9 -18 295,9

BEVÉTELEK -- -- -- 781,2 781,2--781,2---- 781,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 781,2 781,2--781,2---- 781,2

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 779,8 779,8--779,8---- 779,8

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 1,2 1,2--1,2---- 1,2

TÁMOGATÁSOK -- 18 325,9 -- 18 976,8 18 976,8--163,8487,118 325,9 650,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 156,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Fejezeti általános tartalék ( 01112 Kormányzat )2520

KIADÁSOK -- 161,8 -- -- -----161,8--161,8 -161,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 161,8 -- -- -----161,8--161,8 -161,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 161,8 -- -- -----161,8--161,8 -161,8

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 161,8 -- -- --------161,8 --

TÁMOGATÁSOK 63,8 161,8 -- -- -----161,8--161,8 -161,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 63,8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )24

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ( 01112 Kormányzat )224

KIADÁSOK -- 89 528,7 -10 000,0 22 474,9 -------57 053,879 528,7 -57 053,8 -- --

10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 89 528,7 -10 000,0 22 474,9 -------57 053,879 528,7 -57 053,8

Különféle kifizetések ( 01112 Kormányzat )324

KIADÁSOK -- 10 000,0 -- 6 069,8 -------3 930,210 000,0 -3 930,2 -- --

10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 10 000,0 -- 6 069,8 -------3 930,210 000,0 -3 930,2
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Szerkezeti változás a 2013. évben

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/02/09/00 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó 
feladatok (296691)

Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása.

20/02/24/00 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok 
támogatása (272556)

Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása.

20/02/26/00 Központi informatikai feladatok (270745) Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása, intézményi támogatás fejezeten belüli 
átcsoportosítása.

20/02/29/00 Központi e-közigazgatási feladatok (258212) Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány és többletbevétel elszámolása.

20/02/30/00 Uniós projektek támogatása (294580) Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása.

20/02/38/00 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások 
finanszírozása (297246)

Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása.

20/02/39/00 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - 
projekt (301002)

Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány elszámolása.

20/02/42/00 A megyei intézményfenntartó központok és 
intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 
(338573)

Új elem

Indoklás: Előirányzat-maradvány és többletbevétel elszámolása.

1115



1 480,0

415,0

415,0

0,0

0,0

1 895,0

A szerzői jogi törtvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény értelmében a Hivatal megnyitotta az 
ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásának (árva mű) felhasználásához, azok 
jogdíjához kapcsolódó letéti számláját. A számla tárgyévi nyitóállománya 1.480.000,- forint volt, amely 
összeg tovább emelkedett 17 felhasználási engedély kapcsán, együttesen 415.000,- forint összegben 
elhelyezett letéttel. Kifizetés nem történt, így a letéti számla záró állománya 2013. december 31-én 
1.895.000,- forint volt.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

bankszámlaszám: 10032000-01731842-20000002

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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47 874,0

236 300,0

14 876,0

251 176,0

206 754,0

0,0

219 368,0

79 682,0

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 58. § (1) bekezdés b) pontja szerint szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői 
véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. A Ket. 155. § (1) 
bekezdése értelmében a kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi meg. Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a 
hatóságnál. A Ket. 153. § 9. pontja alapján a szakértői díj egyéb eljárási költség.
A 40/2009 (IX.15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének 
részletes szabályairól 3. § A hatóság a pénzbeli letétet más pénzeszközöktől elkülönítetten, letéti 
számlán kezeli.
2013. évben a fővárosi, megyei kormányhivatalok letéti számláinak forgalma között szerepelt szakmai 
vizsga megszerzésére vonatkozó engedélyezési eljárás szakértői díja a 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet 
alapján. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló  369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet, valamint a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (7) bekezdése szerinti 
kifizetések. Ügygondnoki kijelölések megelőlegezett díja a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján. Oktatási 
intézmények működési engedélyének kiadása, kiegészítése, vizsgaszervezés engedélyezése a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján. Építési kártalanítás az 1997. évi LXXVIII. tv. alapján, 
valamint a  24/2011.(VII.21.) BM rendelet alapján az építési hatóságot, mint szakhatóságot a 
szakhatósági eljárásért megillető, igazgatási szolgáltatási díj. Ingatlan kisajátítási eljárás igazságügyi 
szakértői díj a 2007. évi CXXIII. tv. alapján. A Szociális és Gyámhivatal által megállapított szociális 
igazgatási bírság önkéntesen befizetett és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által adók módjára behajtott 
2012. évi maradványának EMMI felé történő továbbutalását. Bírósági határozat alapján szakigazgatási 
szerv dolgozójától levont gyermektartási díj. Közbeszerzési eljárással összefüggő garanciavállalás. 
„Hivatalból segítünk” – adománygyűjtés a 2013. márciusi rendkívüli időjárási körülmények miatt.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

12 614,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

bankszámlaszám: Összevontan

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 16 7381

közigazgatási államtitkár 41 3833

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 75 9877

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 231 17325

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

13 390 8122 636

 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,járási hivatal 
vezetője

1 571 735218

 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója,járási hivatalvezető 
helyettese

1 279 844215

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

2 712 602413

I.  besorolási osztály összesen 57 158 43619 371

II.  besorolási osztály összesen 14 631 0248 546

III.  besorolási osztály összesen 1 751 4881 169

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 92 861 22232 604

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 63 0957

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

339 38987

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 77 31128

"A", "B" fizetési  osztály összesen 23 9317

"C", "D" fizetési osztály  összesen 294 810129

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 015 793297

kutató, felsőoktatásban oktató 395 81192

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 2 210 140647

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 636 451127

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 338 640124

fizikai alkalmazott 51 80616

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 026 897267

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 738 097454

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 504 970409

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 411 703978

ösztöndíjas foglalkoztatott 3 6403

közfoglalkoztatott 567 078838

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 5 225 4882 682

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 101 323 74736 200

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 35 923

Nyitólétszám (fő) 33 352

Munkajogi nyitólétszám (fő) 34 574

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 850

Tartósan üres álláshelyek száma 209

Átlagos statisztikai állományi létszám 35 312

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

1 510
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

121

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

7

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

66

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 610

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2 314
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 16 7381

közigazgatási államtitkár 15 2561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 47 8665

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 105 91012

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

846 868129

I.  besorolási osztály összesen 2 263 777496

II.  besorolási osztály összesen 114 21452

III.  besorolási osztály összesen 18 60113

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 429 230709

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

434 96533

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

227 41661

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

14 5756

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 676 956100

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 106 186809

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 849

Nyitólétszám (fő) 809

Munkajogi nyitólétszám (fő) 943

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 40

Átlagos statisztikai állományi létszám 852

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

89

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

11

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

66

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

166

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 14 9581

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 25 9422

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

236 48631

I.  besorolási osztály összesen 670 904149

II.  besorolási osztály összesen 30 16112

III.  besorolási osztály összesen 1 1991

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 979 650196

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

7 2102

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 6121

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 6752

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 16 49751120



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 996 147201

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 204

Nyitólétszám (fő) 204

Munkajogi nyitólétszám (fő) 220

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 2

Átlagos statisztikai állományi létszám 201

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 5

közigazgatási államtitkár 14 0311

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 58 7445

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

360 23957

I.  besorolási osztály összesen 767 102226

II.  besorolási osztály összesen 456 429265

III.  besorolási osztály összesen 34 57021

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 691 115575

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

299 55459

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

198 20273

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

14 3948

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 512 150140

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 203 265715

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 729

Nyitólétszám (fő) 716

Munkajogi nyitólétszám (fő) 744

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 8

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 2 8002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

11 548 2122 346

 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,járási hivatal 
vezetője

1 571 735218

 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója,járási hivatalvezető 
helyettese

1 279 844215

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

2 712 602413

I.  besorolási osztály összesen 52 515 10118 175

II.  besorolási osztály összesen 13 948 3048 158

III.  besorolási osztály összesen 1 610 5211 128

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 85 189 11930 655

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

172 74763

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

235 460133

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 338 672938

ösztöndíjas foglalkoztatott 3 6403

közfoglalkoztatott 567 078838

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 2 317 5971 975
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 87 506 71632 630

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 32 269

Nyitólétszám (fő) 30 427

Munkajogi nyitólétszám (fő) 31 443

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 735

Tartósan üres álláshelyek száma 184

Átlagos statisztikai állományi létszám 32 476

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

1 118

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

104

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

7

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 563

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

1 792

Kutatóintézetek 9

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 13 1621

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

19 2152

I.  besorolási osztály összesen 90 42927

II.  besorolási osztály összesen 3 6422

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 126 44832

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 636 451127

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 338 640124

fizikai alkalmazott 51 80616

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 026 897267

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 1201

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 1201

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 156 465300

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 298

Nyitólétszám (fő) 298

Munkajogi nyitólétszám (fő) 297

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 7

Átlagos statisztikai állományi létszám 283

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

3

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

3

Balassi Intézet 12

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 13 1631

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 8922

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

123 39722

I.  besorolási osztály összesen 122 05835

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 274 51060
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

223 98467

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

230 76886

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

38 38724

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 493 139177

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 767 649237

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 266

Nyitólétszám (fő) 218

Munkajogi nyitólétszám (fő) 236

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 34

Tartósan üres álláshelyek száma 25

Átlagos statisztikai állományi létszám 218

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

33

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

33

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 15

közigazgatási államtitkár 12 0961

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 8 7231

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

256 39549

I.  besorolási osztály összesen 729 065263

II.  besorolási osztály összesen 78 27457

III.  besorolási osztály összesen 86 5976

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 171 150377

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

590 463224

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

563 88534

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 154 348258

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 325 498635

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 635

Átlagos statisztikai állományi létszám 635

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

267

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

6

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 47

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

320

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 63 0957

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

339 38987

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 77 31128

"A", "B" fizetési  osztály összesen 23 9317

"C", "D" fizetési osztály  összesen 294 810129

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 015 7932971123



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

X.  fejezet

kutató, felsőoktatásban oktató 395 81192

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 2 210 140647

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 1746

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

42 50720

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 51 68126

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 261 821673

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 673

Nyitólétszám (fő) 680

Munkajogi nyitólétszám (fő) 691

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 32

Átlagos statisztikai állományi létszám 647
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XI. Miniszterelnökség 
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A XI. Miniszterelnökség fejezet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény alapján jött létre. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv 
általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár. 
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések (3. cím) és az Országvédelmi Alap (4. cím) tekintetében az irányító szerv 
a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter. 
 
A Miniszterelnökség, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Magyar 
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból kiválás útján jött létre. 
 
A Miniszterelnökség fejezet struktúrája a tavalyi évben jelentősen átalakult. Az év közben 
bekövetkező jogszabályi változások jelentős feladat- és hatáskörbővülést eredményeztek.  
 
A XI. Miniszterelnökség fejezet 2013-ban a következő – felügyelete alá tartozó – intézményekkel 
bővült: 
 

• a 346/2012. (XII.11.) Korm. rendelet alapján létrejön a 03. cím Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, 

• a 83/2013. (III.21.) Korm. rendelet alapján létrejön a 10. cím Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum, 

• a 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet alapján létrejön a 11. cím Nemzeti Örökség Intézet, 

• a 25/2013. (II.12.) Korm. rendelet értelmében átkerül a 04. cím Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből, valamint 

• a 93/2013. (III.29.) Korm. rendelet értelmében átkerül a 09. cím Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetből. 

 
 
2013. december 31-én aktuális címrend az intézményeket tekintve: 
 

  1. cím Miniszterelnökség 
  2. cím Információs Hivatal 
  3. cím Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

  4. cím Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
  9. cím Nemzeti Külgazdasági Hivatal  
10. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum  
11. cím Nemzeti Örökség Intézet  
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A XI. Miniszterelnökség fejezet 2013-ban a következő fejezeti sorokkal bővült: 
 

                                                                                                                                                                  adatok millió Ft-ban 

 
 
A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások +10.433,2 millió forinttal, a fejezet 
hatáskörében végrehajtott módosítások +651,7 millió forinttal, az intézményi hatáskörű 
módosítások +8.325,5 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási 
előirányzatait. (A KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, valamint az Országvédelmi Alap 
kiadásai nélkül). 
  

ÁHT Törvénysor megnevezése 
aktuális 
előirányzat        
2013. dec.31. 

megjegyzés 

        

340884 

Határon átnyúló fejlesztési  
programok  
intézményrendszerének  
fejlesztése és támogatása 

90,2 
1154/2013.(III.26.)KH ME-NGM  
Határon átnyúló fejlesztési  
programok 

294668 

Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához  
szükséges hozzájárulás 

243,3 
1602/2013. (IX.3.) Korm. hat. 
 címrendi besorolás változása  
KIM-ME 

295546 
Holocaust Dokumentációs  
Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány 

310,0 
1602/2013. (IX.3.) Korm. hat.  
címrendi besorolás változása  
KIM-ME 

295557 
Alapítvány a Kelet- és  
Közép-európai Kutatásért és  
Képzésért 

150,0 
1602/2013. (IX.3.) Korm. hat.  
címrendi besorolás változása  
KIM-ME 

345340 
Tokaj-Hegyalja borvidék 
településeinek fejlesztési 
 támogatása 

1 500,0 1991/2013. (XII.29.) KH  

345673 

A Sport XXI  
Létesítményfejlesztési Program 
keretében PPP konstrukcióban  
létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltása 

4 945,1 1966/2013.(XII.17.) KH  

345773 Civil Alap- pályázati program 1 800,0 2047/2013.(XII.30.) KH  

345784 
Önkormányzatok átmeneti  
támogatása 

1 700,0 2049/2013.(XII.30.) KH  

1128



 
XI. Fejezet összesen előirányzat-módosítások levezetése  
 

                                                             millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 27 218,6 364,0 26 854,6 9 387,8 

Módosítások jogcímenként         

          

- Miniszterelnökség 01. cím Miniszterelnökség         

1128/2013. (III.13.) KH. GVB ÜLÉS 
ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS 

37,1 0,0 37,1 18,8 

1154/2013.(III.26.)KH. MO.TÉRSÉGI VEZETŐ 
SZEREP MEGTARTÁSA 

70,0 0,0 70,0 56,2 

1159/2013.(III.28.)KH. 2013. évi kompenzáció 1,5 0,0 1,5 1,1 

1252/2013.(V.9.)KH. MAGYAR-OROSZ, KÍNAI 
KAPCS. ÖSSZEHANG. SZÍJJÁRTÓ  

38,2 0,0 38,2 24,8 

1275/2013.(V.22.)KH.   RKI 697,2 0,0 697,2 0,0 

1511/2013.(VIII.1.)KH.  KIM-ME 
rendezvényszervezési feladatok 

-77,4 0,0 -77,4 0,0 

1620/2013.(IX.5.)KH.  MNV Zrt-ME Rubik kocka ei 
átadás 

-200,0 0,0 -200,0 0,0 

1665/2013.(IX.20.)KH.  KIM-ME EKKP átadás -7,2 0,0 -7,2 0,0 

1689/2013.(IX.30.)KH NFM-ME 36 fő 87,2 0,0 87,2 61,6 

1864/2013.(XI.19.)KH. RKI 300,0 0,0 300,0 0,0 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-0,5 0,0 -0,5 -0,4 

átcsoportosítás fejezetre -20,2 0,0 -20,2 -15,9 

átcsoportosítás fejezetről 20,3 0,0 20,3 0,0 

 - intézményi megtakarítások fejezeti elvonása -230,0 0,0 -230,0 -158,0 

Fejezetről megtérítés 4,4 0,0 4,4 0,3 

 - Működési bevételi többletek (Fejezeti hatáskör) 76,3 62,7 13,6 0,0 

Egyéb intézményi 6 057,9 6 057,9 0,0 -126,1 

- Miniszterelnökség 02. cím Információs Hivatal          

1159/2013.(III.28.) Korm.hat. 2013. évi 
kompenzáció 

10,7 0,0 10,7 8,4 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-3,3 0,0 -3,3 -2,6 

1994/2013. (XII.29.) KH MB-Nav-Küm 0,3 0,0 0,3 0,2 

Felügyeleti szervi 49,0 49,0 0,0 0,0 

Egyéb intézményi 200,6 200,6 0,0 -187,2 

- Miniszterelnökség 03. cím Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet 

        

Egyéb intézményi 0,0 0,0 0,0 -429,0 

- Miniszterelnökség 04. cím Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézet  
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1159/2013.(III.28.) Korm.hat. 2013. évi 
kompenzáció 

4,1 0,0 4,1 3,3 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-0,5 0,0 -0,5 -0,4 

Felügyeleti szervi 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyéb intézményi 628,1 628,1 0,0 265,7 

- Miniszterelnökség 09. cím Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal  

        

1159/2013.(III.28.) Korm.hat. 2013. évi 
kompenzáció 

0,7 0,0 0,7 0,6 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-0,4 0,0 -0,4 -0,3 

1307/2013. (VI.7.) KH NGM ei átcsop 250,0 0,0 250,0 0,0 

Felügyeleti szervi 48,8 48,8 0,0 0,0 

Egyéb intézményi 1 439,0 1 439,0 0,0 -40,0 

- Miniszterelnökség 10. cím Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet és Archívum 1224/2013. 
(IV.23.) Korm. Hat. 

360,0 0,0 360,0 135,6 

- Miniszterelnökség 11. cím Nemzeti Örökség 
Intézet 1255/2013.(V.10.) Korm.hat. 

300,0 0,0 300,0 73,1 

          

- Fejezeti kezelésű előirányzatok változásai         

1026/2013.(I.25.) KH Friend of Hungary Alapítvány 
támogatása 

612,4 0,0 612,4 0,0 

1027/2013.(I.25.) KH Me-Küm diszpóra -1 481,4 0,0 -1 481,4 -543,4 

1154/2013.(III.26.)KH ME-Ngm Határon átnyúló 
fejlesztési programok 

70,0 0,0 70,0 0,0 

1256/2013.(V.10.) KH Milánói Világkiállításon való 
részvétel 

150,0 0,0 150,0 0,0 

1513/2013.(VIII.1.) KH A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó 
feladatok 

31,0 0,0 31,0 0,0 

1458/2013.(VII.16.) KH  A Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

225,0 0,0 225,0 0,0 

1568/2013.(VIII.21.)KH Fejezeti általános tartalék 520,5 0,0 520,5 0,0 

1676/2013.(IX.30.)KH.Diaszpóra magyarsággal 
kapcsolatos feladatok KÜM-ME 

-518,6 0,0 -518,6 0,0 

1687/2013.(IX.30.)KH A Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése 
és a sziráki Teleki-sírbolt teljes helyreállítása Emmi-
ME 

-65,0 0,0 -65,0 0,0 

1797/2013.(XI.7.)KH A Szamosújvári Római 
Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához 
kapcsolódóan Kim-ME 

-13,5 0,0 -13,5 0,0 

1929/2013.(XII.11.)KH Az Országos Széchenyi 
Könyvtár gyűjteményei restaurálás költségeinek 
fedezete Emmi-ME 

-30,0 0,0 -30,0 0,0 
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1966/2013.(XII.17.) KH A Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 
konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásáról 

4 945,1 0,0 4 945,1 0,0 

1991/2013. (XII.29.) KH A Világörökség részét 
képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó 
települések fejlesztéséről 

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 

2047/2013.(XII.30.) KH  Civil Alap- pályázati 
program 

1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 

2049/2013.(XII.30.) KH Önkormányzatok átmeneti 
támogatása 

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

          

Felügyeleti szervi 703,0 1 979,3 -1 276,3 -64,8 

          

- Zárolás         

- Miniszterelnökség előirányzat elvonás 09. cím 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

-325,0 0,0 -325,0 0,0 

- Miniszterelnökség előirányzat elvonás 03. cím 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

-460,0 0,0 -460,0 0,0 

- Miniszterelnökség előirányzat elvonás 01. cím 
Miniszterelnökség 

-55,0 0,0 -55,0 0,0 

- Miniszterelnökség előirányzat elvonás fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

-40,0 0,0 -40,0 0,0 

          

2013. évi módosított előirányzat 46 629,0 10 829,4 35 799,6 8 469,4 

 
  
XI. Fejezet előirányzatok teljesítésének levezetése (1051+1091 szektor) 
 

Megnevezés 

2012. évi tény 
2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   20 058,4 27 218,6 27 218,6 46 629,0 26 497,4 143,3% 76,8% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

5 892,2 9 387,8 9 387,8 8 469,4 7 855,7 133,3% 93,5% 

Bevétel   974,9 364,0 364,0 8 119,4 8 105,6 678,1% 99,8% 

Támogatás   16 786,0 26 854,6 26 854,6 35 799,6 35 799,6 151,8% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  4 490,8 - 0,0 2 710,0 2 131,3 53,2% 74,0% 

Létszám (fő)    986,0 604,0 604,0 662,0 643,0 128,6%  
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1. Miniszterelnökség cím 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 775290., honlap címe: www.kormany.hu 
 
Az intézmény 2013. évi feladatai, feladatváltozásai 
 
A Miniszterelnökség tevékenységét a miniszterelnök irányítja, vezetője államtitkár. 
A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve, segíti a miniszterelnök tevékenységét és 
közreműködik a kormányzati politika kialakításában. 
 
A Miniszterelnökség gazdálkodási jogkör tekintetében önállóan működő és gazdálkodó központi 
költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodó szervezetben nem vesz 
részt. 
 
A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, 
államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk 
alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek 
biztosítása. Ezen felül a Miniszterelnökség biztosítja az állami vezetői státusszal nem rendelkező 
kormánybiztosok, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 33. §-a alapján 
megbízott miniszterelnöki megbízottak működési feltételeit is. A működéshez kapcsolódó központi 
üzemeltetési kiadások fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság költségvetése tartalmazza, az informatikai és 
telekommunikációs feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el. 
 
A Miniszterelnökség 2013. évi tervezett kiadásainak és bevételeinek eredeti előirányzatát a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény tartalmazza. 
Az engedélyezett létszámkeret 2013. január 1-jén és 2013. december 31-én is 275 fő volt. 
 
Az intézmény közfeladatait és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, valamint Korm. 
határozatok a 2013. év során: 

• Ksztv.; 

• Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (Statútum); 

• A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet; 

• Az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 
270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet; 

• A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság 
Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság 
Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet; 

• A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. 
rendelet; 

• A miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos 
szervezetirányítási jogköréről szóló 3/2010. (VI. 14.) ME rendelet; 

1132



• A Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi 
joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014-
2020. közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 
1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat; 

• A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és 
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. 
(XII. 17.) Korm. határozat; 

• A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, 
hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási 
és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1698/2012. 
(XII. 29.) Korm. határozat. 

 
A Miniszterelnökség szervezetén belül jelentős változások történtek a 2013. év folyamán, a 
szervezet feladat- és hatásköre jelentősen bővült. 
 
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló 2012. évi LXXIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján 2012. június 22-ei hatállyal a 
kormánybiztosok tevékenységét segítő titkárságok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 
(a továbbiakban: KIM) a Miniszterelnökségre kerültek. Ez alól kivételt képeznek azon titkárságok, 
melyek esetében a kormánybiztos miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes 
államtitkári állami vezetői tisztséget is betölt.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és 
titkársági feladatokat, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének szakmai felügyeletét a Miniszterelnökség látja el.  
 
A zsidó kisebbségi ügyek kormányzati koordinációját a Miniszterelnökség látja el. 
 
Létszám: 
 
A 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelettel módosított, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 10. § (4) bekezdése, valamint az európai uniós fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör 
megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 1440/2013. (VII. 15.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja értelmében az európai uniós fejlesztési 
források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai és a határon átnyúló programokkal 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek személyi állománya 2013. július 31. napjával 
átadásra került a Miniszterelnökség részére. Az Átadó fejezet személyi állományából 36 főt és az 
ehhez szükséges személyi juttatásokat, munkáltatót terhelő járulékokat és dologi kiadások 
finanszírozása érdekében az előirányzatot átadta. 
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A kormánybiztosok és titkárságaik létszáma a 2013. évben a következőképpen alakult. 
A kormányhatározatok 11 fő kormánybiztosról rendelkeznek, ebből 5 fő kormánybiztosi kinevezés 
született a 2013. év folyamán. A 11 kormánybiztosból 4 díjazás nélkül látja el tevékenységét. 
 
A kormányhatározatok összességében 38 fő kormánybiztosi titkárságról rendelkeznek, azonban 
35 fővel engedélyezik ideiglenesen túllépni az engedélyezett létszámot. A 2013. év december hó 31. 
napján a kormánybiztosi és kormánybiztosi titkárságok betöltött státuszainak száma 35 fő (ebbe 
nem beleszámítva a tevékenységüket díjazás nélkül végző kormánybiztosokat). 

A Miniszterelnökség engedélyezett létszáma a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az 
igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszámáról szóló1166/2010.(VIII. 4.) Korm. határozat alapján a 2013. év 
folyamán mindvégig 275 fő. 

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár 2013. évben csoportos létszámleépítésről rendelkezett két 
ütemben [a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 4/2013. (V. 28.) Miniszterelnökségi utasítása a 
Miniszterelnökséggel kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban állók csoportos 
létszámcsökkentésének előkészítéséről, A Miniszterelnökséget vezető államtitkár 5/2013. (VII. 12.) 
Miniszterelnökségi utasítása a Miniszterelnökséggel kormányzati szolgálati jogviszonyban és 
munkaviszonyban állók létszámcsökkentése második ütemének előkészítéséről]. 
A Miniszterelnökségen 2013. évben 5 fő jogviszonyának megszüntetésére került sor a 
létszámleépítésre való hivatkozással. 
 
Előirányzat-módosítások ismertetése 
 
Az előirányzatok változását a Kormány (+891,1 millió forint), a fejezet (-149,2 millió forint), illetve 
a saját intézményi (+6.057,9 millió forint) hatáskörben végrehajtott módosítások okozták. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése                                                         millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4817,2 12 4805,2 2483,2 

Módosítások jogcímenként:         
          
1128/2013. (III.13.) KH. GVB ÜLÉS 
ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS 

37,1 0 37,1 18,8 

1154/2013.(III.26.)KH. MO. TÉRSÉGI VEZETŐ 
SZEREP MEGTARTÁSA 

70,0 0,0 70,0 56,2 

1159/2013.(III.28.)KH. 2013. évi kompenzáció 1,4 0,0 1,4 1,1 

1252/2013.(V.9.)KH. MAGYAR-OROSZ,  
KÍNAI KAPCS. ÖSSZEHANG. SZÍJJÁRTÓ  

38,2 0,0 38,2 24,8 

1275/2013.(V.22.)KH.   RKI 697,2 0,0 697,2 0,0 
1511/2013.(VIII.1.)KH.  KIM-ME 
rendezvényszervezési feladatok 

-77,4 0,0 -77,4 0,0 
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1620/2013.(IX.5.)KH.  MNV Zrt-ME Rubik  
kocka ei átadás 

-200,0 0,0 -200,0 0,0 

1665/2013.(IX.20.)KH.  KIM-ME EKKP átadás -7,3 0,0 -7,3 0,0 

1689/2013.(IX.30.)KH NFM-ME 36 fő 87,4 0,0 87,4 61,6 

1864/2013.(XI.19.)KH. RKI 300,0 0,0 300,0 0,0 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-0,5 0,0 -0,5 -0,4 

- Miniszterelnökség előirányzat elvonás 01. cím  -55,0 0 -55,0 0 

átcsoportosítás fejezetre -20,2 0,0 -20,2 -15,9 

átcsoportosítás fejezetről 20,3 0,0 20,3 0,0 

 - intézményi megtakarítások fejezeti elvonása -230,0 0,0 -230,0 -158,0 

Fejezetről megtérítés 4,4 0,0 4,4 0,3 

 - Működési bevételi többletek  
(Fejezeti hatáskör) 

76,3 62,7 13,6 0,0 

Egyéb intézményi 6 057,9 6 057,9 0,0 -126,1 

2013. december 31. módosított előirányzat 11 617,0 6 132,6 5 484,4 2 345,6 

 
A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások közül az intézmény gazdálkodását 
jelentősen befolyásolta: 

• a Miniszterelnökség által társelnökölt Gazdasági Vegyes Bizottságok üléseinek előkészítéséhez 
és lebonyolításához biztosított 37,1 millió forint; 

• a területi együttműködési programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezető szerepe 
megtartása és az intézményrendszer kialakítása érdekében biztosított 70,0 millió forint; 

• a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok 
összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium 
és a Miniszterelnökség közötti létszámátadás érdekében 38,2 millió forint; 

• előre nem tervezett, nemzetgazdasági szempontból elengedhetetlenül szükséges feladatok 
megvalósítására rendkívüli kormányzati intézkedések 997,2 millió forint; 

• az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai és a 
határon átnyúló programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési 
előirányzatoknak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a Miniszterelnökség részére 
történő átadása során 87,4 millió forint; 

• feladat átadással kapcsolatosan -277,4 millió forint. 
 
A Kormány által a XI. Miniszterelnökség fejezet számára előírt előirányzat-csökkentésből a 
Miniszterelnökség cím költségvetését -55,0 millió forint érintette.  
 

1135



Az előirányzatok teljesítése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirányzat

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 963,3 4 817,2 4 817,2 11 617,0 8 094,5 273,2% 69,7%

  
ebből:  személyi 

juttatás 

1 365,3 2 483,2 2 483,2 2 345,6 2 149,7 157,5% 91,6%

Bevétel   171,0 12,0 12,0 4 926,8 4 978,0 2911,1
%

101,0%

Támogatás   2 947,4 4 805,2 4 805,2 5 484,4 5 484,4 186,1% 100,0%

Előirányzat- 
maradvány 

  741,7 - 0,0 1 205,8 778,4 104,9% 64,6%

Létszám (fő)    218 275 275 275 278 127,5%

         

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
A 2012. évi tényadatokhoz viszonyítva a 2013. évi kiadások jelentős emelkedést mutatnak. 
Ennek oka, hogy az intézmény feladat- és hatásköre jelentősen kibővült, amely a létszám és a 
működési kiadások növekedését eredményezte. 
 
Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 275 főre növekedett, a statisztikai állományi létszám 
278 fő volt.  
 
A Miniszterelnökség 2013. évi módosított kiadási előirányzata összesen 11.617,0 millió forint volt, 
az alábbi forrásmegoszlás szerint: 

• a költségvetési támogatás 5.484,4 millió forint; 

• az előző évi maradványátvétel 1464,8 millió forint; 

• a 1026/2013. (I.25.) Korm. határozat szerinti felhalmozási célú maradvány átvétele 3.375 millió 
forint; 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolásából adódó megtérülés 24,6 millió forint; 

• a működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 12,3 millió forint; 

• az intézményi működési bevételek 38,1 millió forint; 

• a kölcsönök megtérülése 12,0 millió forint; 

• az előző évi előirányzat-maradvány 1205,8 millió forint. 
 
Keletkezett előirányzat-maradvány 
 

Az intézmény összes keletkezett előirányzat-maradványa 3.565,8 millió forint, amelyből 3.138,4 
millió forint a 2013. évben keletkezett, 427,4 millió forint a 2012-ben keletkezett előirányzat-
maradvány összege.  
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Az intézménynek önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 7,9 millió forint. 
A 2013. évben képződött előirányzat-maradványból 2.287,2 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt, 1.278,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Vagyoni helyzet változása 
 
A Miniszterelnökség mérlegében szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök állományi 
értékének növekedése jelentős a 2012. évhez viszonyítva.  

                                                        millió forintban, egy tizedessel 

  2012. 2013. 
tárgyévi 
beszerzés 

selejtezés térítésmentes átadás 

Immateriális javak 96,7  133,2 50,1 3,2   1,0 

Tárgyi eszközök 46,6    75,8 67,8 1,1 10,0 
 
Állomány és növekedés: 
Az immateriális javak főként a Statútum módosítása következtében a Miniszterelnökséghez került 
kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos által ellátott feladatok kapcsán 
növekedtek. Tartalmilag főként a létesítendő beruházások kivitelezésével, előkészítésével 
összefüggő folyamatban lévő vagyoni értékű jogok beszerzéséről van szó, melyek a feladat 
lezárását követően a jövőben átadásra kerülnek a tulajdonosi jogot gyakorló állami szervezetnek. 
Növekedés történt ezen kívül a Miniszterelnökség által ellátandó kormányzati kommunikációs, 
konzultációs feladatokhoz kapcsolódó védjegyek, licence jogok megvásárlása miatt. 
 
Térítésmentes átadás: 
1665/2013.(IX.20.) Kormány határozathoz kapcsolódóan Erzsébet Téri Kulturális Központ 
szakvélemény vagyoni értékű jog átadása (1,0 millió forint könyv szerinti érték), Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részére. 
 
Megállapodás alapján MNV Zrt. részére Teleki Blanka emléktábla átadása (0,5 millió forint könyv 
szerinti érték), tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség feladatellátásához nem szükséges. 
 
Megállapodás alapján Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére Mobil díszemelvény átadása 
(9,5 millió forint könyv szerinti érték), tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség üzemeltetési 
feladatait a KEF látja el, a színpad tárolását, mozgatását, karbantartását képes elvégezni. 
 
Egyéb 
 
Követelések (6.7 millió forint) A 0,3 millió forint kiküldetésből adódó adótartózás, 
kamatkedvezmény utáni adó befizetési kötelezettség. A 6,4 millió forint NAV folyószámla 
követelés. 
Kötelezettségek (81.0 millió forint) Az 1,9 millió forint ÁHB belföldi egyéb szállítói számlák – 
szolgáltatatás, 0,2 millió forint ÁHK belföldi egyéb szállítói számlák – termékvásárlás, 69,1 millió 
forint ÁHK belföldi egyéb szállítói számlák – szolgáltatás, 7,2 millió forint támogatási program 
előlege miatti kötelezettség, 2,6 millió forint egyéb rövid lejáratú kötelezettség. 
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2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 775948., honlap címe: www.kormany.hu 
 
A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím alatti előirányzatok közül több fejezeti kezelésű előirányzat 
új előirányzatként jelent meg a Miniszterelnökség fejezet költségvetésében. A Kormány a tavalyi 
évben az alábbi nyolc új fejezeti kezelésű előirányzat Miniszterelnökség fejezeten belüli 
létrehozásáról döntött: 

• Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása, 

• Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás, 

• Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 

• Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért, 

• Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása, 

• A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltása, 

• Civil Alap- pályázati program, valamint 

• Önkormányzatok átmeneti támogatása. 
 
A kiadási előirányzatok változását a Kormány (9.405,5 millió forint), valamint a fejezet 
(703,1 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok számánál és összegénél is megfigyelhető a Miniszterelnökség 
feladat- és hatáskörének bővülése, a 2012. évi adatokhoz képest jelentős a növekedés mind az 
előirányzatok számát, mind a módosított előirányzatok összegét tekintve. 
 
XI. Fejezeti kezelésű előirányzatok 1091 Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   4 890,8 8 235,2 8 235,2 18 343,8 4 760,7 97,3% 26,0% 

  
ebből:  személyi  
juttatás 

0,0 102,9 102,9 68,1 0,0  0,0% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 1 494,8 1 495,1  100,0% 

Támogatás   3 982,3 8 235,2 8 235,2 16 364,4 16 364,4 410,9% 100,0% 

Előirányzat- 
maradvány 

  1 393,0 – 0,0 484,6 484,6 34,8% 100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -   
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Teljesítés kedvezményettenként 
 

millió forintban, 

egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
 saját intézmény (…db) 100,0   100,0 
 alapítvány 1 932,1   1 932,1 
 közalapítvány 665,0   665,0 
 nonprofit társaság 101,4   101,4 
 gazdasági társaság 965,3   965,3 
 egyéb (megjelölve) 996,9   996,9 
Összes kifizetés 4 760,7   4 760,7 
 
1. Kormányfői protokoll alcím 
 
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női protokoll 
feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása a KüM-mel kötött 
munka- és előirányzat-megosztási megállapodás alapján részben a KüM fejezetnél történt. 
Az előirányzat nyújtott fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz 
kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre. Itt kerülnek 
kimutatásra a külföldi protokoll utak előkészítésével kapcsolatos költségek is. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
adatok millió forintban, 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támoga- 
tás 

Kiadásból  

személyi juttatás 

Létszám 

(engedélye- 

zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 72,9 
  

Módosítások jogcímenként *           

          
  

maradvány előirányzata    19,7 19,7      0,0    0,0 
  

Felügyeleti szervi -350,0   0,0 -350,0 -38,0   

2013. évi módosított előirányzat  169,7    150,0  34,9   

 
A teljesítés levezetése, kedvezményezettenként 

 millió forintban, 

egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre Meghatározott feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézménynek (1 db) 12,9  12,9 

− más fejezet intézménye (1 db) 0,2  0,2 

− gazdasági társaság (73 db) 93,8  93,8 

Összes kifizetés 106,9 0,0 106,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   288,1 500,0 500,0 169,7 106,9 37,1% 63,0% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 72,9 72,9 34,9 0,0   0,0% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás   58,1 500,0 500,0 150,0 150,0 258,2% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  249,7 – 0,0 19,7 19,7 7,9% 100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -     

 
 
2. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok alcím 
 
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági 
kommunikációs feladatok kiadásainak fedezetét. Az előirányzaton rendelkezésre álló források 
közbeszerzési eljárás alapján, vállalkozási keretszerződés keretén belül kerülnek felhasználásra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
adatok millió forintban 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel TámogatásKiadásból személyi juttatás
Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat1 690,0 0,0 1 690,0     
Módosítások jogcímenként *           
maradvány előirányzata 0,1 0,1 0,0     
2013. évi módosított előirányzat 1 690,1 0,1 1 690,0 0,0   
 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésremeghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 gazdasági társaság (2 db) 701,9 701,9 

Összes kifizetés 701,9   701,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
 tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   685,1 1 690,0 1 690,0 1 690,1 701,9 102,5% 41,5% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás   685,2 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 246,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,1 0,1   100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -     

 

3. Konzultációk kiadásai alcím 
 

Az előirányzat tartalmazza a sarkalatos döntések meghozatalához szükséges, a Kormány és 
lakosság közötti konzultációk kiadásainak fedezetét. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

 
adatok millió forintban, 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 30,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
Felügyeleti szervi -1 138,2 0,0 -1 138,2 -22,4   
2013. évi módosított előirányzat 461,8 0,0 461,8 7,6   

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti  
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
 módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
 tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 600,0 1 600,0 461,8 0,0   0,0% 

  ebből:  személyi juttatás 30,0 30,0 7,6 0,0   0,0% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás   1 600,0 1 600,0 461,8 461,8   100,0% 

Előirányzat-maradvány  – 0,0 0,0 0,0     

Létszám (fő)    - - - -     
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4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai alcím 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti 
tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti 
felhasználásának a kimutatása történik. Ezen felül itt kerül kimutatásra a Miniszterelnökségtől 
közvetlenül és a Fejezeti általános tartalékon keresztül elvont megtakarítás összege is. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
                           adatok  millió forintban  

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi  

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
maradvány előirányzata 39,9 39,9 0,0     
Felügyeleti szervi 1 485,9 0,0 1 485,9     
2013. évi módosított előirányzat 1 525,8 39,9 1 485,9 0,0   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   581,6 0,0 0,0 1 525,8 1 042,5 179,2% 68,3% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,3     

Támogatás   484,3 0,0 0,0 1 485,9 1 485,9 306,8% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  137,1 – 0,0 39,9 39,9 29,1% 100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -     

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (7 db) 529,3   529,3 

 közalapítvány (2 db) 252,4   252,4 

 nonprofit társaság (2db) 40,8   40,8 

 gazdasági társaság (6 db) 25,4   25,4 

 egyéb (10 db) (bankköltség,egyház stb) 194,6   194,6 

Összes kifizetés 1 042,5   1 042,5 
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5. Ifjúsági rendezvények támogatása alcím 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére olyan ifjúsági programok, rendezvénysorozatok 
támogatása történt, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb generáció közötti konzultatív 
kapcsolatokat. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
adatok millió forintban, 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi  

juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *       
        
1968/2013. (XII.17.) Korm. Hat. 22 pontja 
 alapján elvonás -40,0 0,0 -40,0 0,0

  

2013. évi módosított előirányzat 60,0 0,0 60,0 0,0   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi  
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 100,0 100,0 60,0 42,5  70,8%

  
ebből:  személyi 
 juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 100,0 100,0 60,0 60,0  100,0%

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (1 db) 42,5   42,5 

Összes kifizetés 42,5   42,5 
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6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások alcím 
 
Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és annak Titkársága kompetenciájába 
tartozó Nemzeti Sírkert és a Nemzeti Emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására 
szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt 
jelentőségű, Nemzeti Sírkertben megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
adatok millió forintban, 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi  

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 75,0 0,0 75,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
          
maradvány előirányzata 16,6 16,6 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 91,6 16,6 75,0 0,0   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
 évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   40,6 75,0 75,0 91,6 74,5 183,5% 81,3% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   57,2 75,0 75,0 75,0 75,0 131,1% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 16,6 16,6  100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 gazdasági társaság (3db) 74,5   74,5 

Összes kifizetés 74,5   74,5 
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7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 
alcím 
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (a továbbiakban: VKF) létrehozó 
megállapodás új alapokra helyezte a központi érdekegyeztetést. Korábban az Országos 
Érdekegyeztető Tanács tagjai általános működési támogatásban részesültek, míg a Kormány és az 
érdekképviseletek közötti új megállapodás nem az általános működési kiadások támogatását, hanem 
a stratégiai partnerséget emeli ki. Ennek keretében a VKF létrehozásáról szóló megállapodásban 
konkrét célok kerültek rögzítésre, mint a foglalkoztatás növelése, a versenyképesség javítása, a 
gazdasági növekedés elősegítése. A VKF létrehozásáról szóló megállapodás az érdekképviseleti 
szervek általános működési költségeinek finanszírozását is limitálja.  
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

 
adatok millió forintban, 

egy tizedessel fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támoga- 
tás 

Kiadásból 

személyi  

juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 600,0 0,0 600,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
1458/2013.(VII.16.) KH  A Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

225,0 0,0 225,0 0,0 
  

2013. évi módosított előirányzat 825,0 0,0 825,0 0,0   
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
 tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   600,0 600,0 600,0 825,0 562,7 93,8% 68,2% 

  ebből:  személyi juttatás0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   600,0 600,0 600,0 825,0 825,0 137,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 

A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 egyéb (szakszervezet 6 db) 562,7   562,7 

Összes kifizetés 562,7   562,7 
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8. Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 
támogatása alcím 
 
Az előirányzat célja, az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 
2013. évi támogatása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

50,0 0,0 50,0 0,0 
  

Módosítások jogcímenként *           
            

2013. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
 tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  100,0% 

  
ebből:  személyi 
 juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (1 db) 50,0   50,0 

Összes kifizetés 50,0   50,0 

 
 
9. " Az élet Menete" Alapítvány támogatása 

 
Az előirányzat célja az Élet Menete Alapítvány 2013. évi támogatása. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

50,0 0,0 50,0 0,0 
  

Módosítások jogcímenként *           
            

2013. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012.  
évi  
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  100,0% 

  
ebből:  személyi 
 juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (1 db) 50,0   50,0 

Összes kifizetés 50,0   50,0 

 
 
10. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 
szervezetek támogatása alcím 
 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1302/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint többlettámogatás került 
biztosításra az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) tevékenységében 
közreműködő szervezetek támogatására. 
 
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) kapott 2013-ban 21,7 millió Ft-ot. A fennmaradó 
forrás kifizetése áthúzódik a 2014-es évre. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi  

juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            

2013. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   300,0 300,0 300,0 300,0 21,7 7,2% 7,2% 

  
ebből:  személyi  
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 egyéb (tömörülés) 21,7   21,7 

Összes kifizetés 21,7   21,7 

 
 
11. A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás alcím 
 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettség-
vállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat 
alapján 47,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az amerikai egyesült államokbeli 
kommunizmus áldozatai emlékmúzeuma létrehozásának támogatására. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi  

juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
maradvány előirányzata 47,0 47,0       

2013. évi módosított előirányzat 47,0 47,0 0,0 0,0   

 
Az előirányzat terhére támogatási szerződés került megkötésre, a pénzügyi teljesítés a 2013. évre 
húzódott át. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012.  
évi  
tény 

2013. évi  
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 47,0 47,0  100,0% 

  
ebből:  személyi  
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 47,0 47,0  100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (1db) 47,0   47,0 

Összes kifizetés 47,0   47,0 

 
12. Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok alcím 

 
Az előirányzat célja a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási 
egyszerűsítéséről szóló 1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában szereplő feladatok 
végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása. Az előirányzat felhasználása a Külügy-
minisztériummal kötött megállapodás alapján a KüM fejezetnél történik. 
 

1149



Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi  

juttatás 
Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

2 000,0 0,0 2 000,0 573,3 
  

Módosítások jogcímenként *           

1027/2013.(I.25.) KH Me-Küm diszpóra -1 481,4 0,0 -1 481,4 -573,3   
1676/2013.(IX.30.)KH.Diaszpóra  
magyarsággal kapcsolatos feladatok  
KÜM-ME 

-518,6 0,0 -518,6 0,0 
  

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi  
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0   

  
ebből: személyi  
juttatás 

0,0 573,3 573,3 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
13. Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 
támogatása alcím 

 
A területi együttműködési programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezető szerepe 
megtartása, és az intézményrendszer kialakítása megkezdésének fedezetére. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
1154/2013.(III.26.)KH ME-Ngm Határon átnyúló 
fejlesztési programok 

70,0 0,0 70,0 0,0 
  

Felügyeleti szervi 20,2 0,0 20,2     

2013. évi módosított előirányzat 90,2 0,0 90,2     

 
 

1150



 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 90,2 45,6  50,6% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 90,2 90,2  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 nonprofit társaság (1 db) 45,6   45,6 

Összes kifizetés 45,6   45,6 

 
 
14. Friend’s of Hungary Alapítvány támogatása alcím 

A „Friend’s of Hungary” Alapítvány 2013. évi működtetésére szolgál. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként *           

-           
1026/2013.(I.25.) KH Friend of Hungary 
Alapítvány támogatása 

612,4 0 612,4 0 
  

Felügyeleti szervi 499,4 513,0 -13,6 0,0 
  

2013. évi módosított előirányzat 
1 111,8 513,0 598,8 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi tény
2013. évi 
eredeti 
előirányzat

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 1 111,8 1 111,8  100,0% 

  
ebből:  személyi  
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 513,0 513,0  100,0% 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 598,8 598,8  100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 1 111,8   1 111,8 

Összes kifizetés 1 111,8   1 111,8 

 
 
15. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok alcím 

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó, kommunikációs feladatok 
végrehajtása során felmerült költségek fedezetéhez és projektiroda létrehozására szolgáló alcím. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támoga- 
tás 

Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            

1256/2013.(V.10.) KH Milánói Világkiállításon 
való részvétel 

150 0 150 0 
  

1513/2013.(VIII.1.) KH A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó 
feladatok 

31 0 31 0 
  

Felügyeleti szervi 335,6 340 -4,4 25,6   

2013. évi módosított előirányzat 516,6 340,0 176,6 25,6   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi  
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 516,6 49,6  9,6% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0  0,0% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 340,0 340,0  100,0% 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 176,6 176,6  100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 gazdasági társaság (6db) 49,6   49,6 

Összes kifizetés 49,6   49,6 

 
 
16. Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok alcím 
 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1628/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint többlettámogatás került 
biztosításra a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) alapításával kapcsolatos feladatok kiadásainak 
fedezetére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
-           
maradvány előirányzata 100,0 100,0 0,0 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 100,0 100,0 0,0 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 100,0 100,0  100,0% 

  
ebből:  személyi 
 juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 100,0 100,0  100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -   

 
(Az előirányzat célja, hogy az NSKI alapításával kapcsolatos 2012. évi kiadásokhoz szükség 
költségvetési fedezetet biztosítsa. Tekintettel arra, hogy az NSKI alapítása a 2013. évre húzódott át, 
így az előirányzaton felhasználás nem történt. Az előirányzaton keletkezett 100,0 millió forint 
összegű maradvány kötelezettségvállalással nem volt terhelt.) 
 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 saját intézmény ( 1 db) 100,0   100,0 

Összes kifizetés 100,0   100,0 

 
 
17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás alcím 

 
Az előirányzat a közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es 
Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holocaust túlélőinek támogatására 
szolgál. 
 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 közalapítvány (1 db) 207,3   207,3 

Összes kifizetés 207,3   207,3 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36,0 0,0 36,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
maradvány előirányzata 171,3 171,3 0,0 0,0   
Felügyeleti szervi 36,0 36,0 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 243,3 207,3 36,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi  
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirány- 
zat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirány- 
zat 

2013. évi 
 tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 875,4 36,0 36,0 243,3 207,3 11,1% 85,2% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 36,0 36,0  100,0% 

Támogatás   1 040,5 36,0 36,0 36,0 36,0 3,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  1 006,2 – 0,0 171,3 171,3 17,0% 100,0% 

Létszám (fő)    - - - - -   

 
 
18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alcím 

 
Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány működéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támoga- 
tás 

Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

220,0 0,0 220,0 0,0 
  

Módosítások jogcímenként *           
-           
maradvány előirányzata 90,0 90,0 0,0 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 310,0 90,0 220,0 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi  
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013.  
évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   170,0 220,0 220,0 310,0 205,3 120,8% 66,2% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   260,0 220,0 220,0 220,0 220,0 84,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 90,0 90,0  100,0% 

Létszám (fő)    -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 közalapítvány (1 db) 205,3   205,3 

Összes kifizetés 205,3   205,3 

 
 
19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért alcím 

 
Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” által 
meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, kapcsolatok kiépítése 
Oroszországgal, Ukrajnával és a poszt-szovjet térség országaival, nemzetközi konferenciák 
szervezése, azok anyagainak publikálása, a Kurultáj rendezvény megszervezésében való részvétel 
és a Tolsztoj Társasággal közös programok végrehajtása - megvalósításának támogatása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

 juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

150,0 0,0 150,0 0,0 
  

Módosítások jogcímenként *           

            

2013. évi módosított előirányzat 
150,0 0,0 150,0 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi  
eredeti 
előirányzat 

2013. évi  
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
 évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   150,0 150,0 150,0 150,0 101,5 67,7% 67,7% 

  
ebből:  személyi 
 juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    - - - - -   

 
A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány (1 db) 101,5   101,5 

Összes kifizetés 101,5   101,5 

 
 
20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás alcím 

 
Az előirányzat célja az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Washingtoni Magyar 
Kápolna létrehozásának támogatása. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

 juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként *           
            
maradvány előirányzata 90,8 90,8 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 90,8 90,8 0,0 0,0   

 
Előirányzat teljesítés nem történt. 
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22. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 

Az előirányzat célja az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező 
tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként *           
-           
1991/2013. (XII.29.) KH A Világörökség 
részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez 
tartozó települések fejlesztéséről 

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 
  

2013. évi módosított előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0   

 
Előirányzat teljesítés nem történt. 
 
 
23. A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása alcím 

Az előirányzat célja az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport 
XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltása. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi 

 juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           

1966/2013.(XII.17.) KH A Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 
konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásáról 

4 945,1 0,0 4 945,1 0,0 

  

2013. évi módosított előirányzat 4 945,1 0,0 4 945,1 0,0   

 

Előirányzat teljesítés nem történt. 
 
 
24. Civil-alap pályázati program alcím 

Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap pályázati program 
megvalósítása, pályázati kiírás szerint. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

0 0 0 0 
  

Módosítások jogcímenként *           
-           
2047/2013.(XII.30.) KH  Civil Alap- 
 pályázati program 

1 800 0 1 800 0 
  

2013. évi módosított előirányzat 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0   
 

Előirányzat teljesítés nem történt. 
 

25. Önkormányzatok átmeneti támogatása alcím 
 

Az előirányzat célja a 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján önkormányzatok átmeneti 
támogatása. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként *           
            
2049/2013.(XII.30.) KH Önkormányzatok 
átmeneti támogatása 

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 
  

2013. évi módosított előirányzat 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0   
 

Előirányzat teljesítés nem történt. 
 

Fejezeti általános tartalék alcím 
 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására 
nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben 
jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történik. 
 

A teljesítés levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma       

nonprofit társaság  15,0   15,0 

gazdasági társaság (3 db) 7,0   7,0 

egyéb (egyesület  1 db, egyetem 2 db, egyház 1db) 217,9   217,9 

Összes kifizetés 239,9   239,9 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támoga- 
tás 

Kiadásból személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 864,2 0,0 864,2 0,0   
Módosítások jogcímenként *           

1568/2013.(VIII.21.)KH Fejezeti általános tartalék 520,5 0 520,5 0   
1687/2013.(IX.30.)KH A Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése 
és a sziráki Teleki-sírbolt teljes helyreállítása Emmi
ME 

-65,0 0 -65,0 0 

  
1797/2013.(XI.7.)KH A Szamosújvári Római 
Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához 
kapcsolódóan Kim-ME 

-13,5 0 -13,5 0 
  

1929/2013.(XII.11.)KH Az Országos Széchenyi 
Könyvtár gyűjteményei restaurálás költségeinek 
fedezete Emmi-ME 

-30,0 0 -30,0 0 
  

Felügyeleti szervi -761,2 515,0 -1276,2 0   

2013. évi módosított előirányzat 515,0 515,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012.  
évi  
tény 

2013. évi 
 eredeti 
előirányzat 

2013. évi  
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi  
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 864,2 864,2 515,0 239,9  46,6% 

  
ebből:  személyi  
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 515,0 515,0  100,0% 

Támogatás   0,0 864,2 864,2 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,0 0,0   
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02.  Információs Hivatal cím 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 717010., Honlap címe: www.ih.gov.hu 
 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben a Hivatal kiadásainak 
és bevételeinek főösszege 10.165,5 M Ft-ban került jóváhagyásra, melynek eredményeként a 
Hivatal 2013. évben 2,4 Mrd Ft-tal (31 %-kal) több költségvetési támogatási forrásból 
gazdálkodhatott. 
A többletforrással új lehetőségek nyíltak a Hivatal szakmai feladatellátásában, működésében. 
Ennek eredményeként a Hivatal 32,8 %-kal növelte közvetlen szakmai kiadásait, mellyel a műveleti 
munka színvonalának és minőségének javítására, valamint a műveleti tevékenységgel érintett 
földrajzi terület szélesítésére törekedett. A forrástöbblet segítségével eddig több éve elmaradt 
beruházások kerültek megvalósításra, illetve elindításra. 
Az előirányzat módosításokat követően a kiadási főösszeg 10.422,7 M Ft-ra emelkedett, melyet a 
túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013.(V.13.) 
Korm. határozatban elrendelt zárolások a Hivatal esetében nem érintettek. 
A Hivatal a működési és felhalmozási bevételi előírását az év során 173,7 M Ft összegben 
teljesítette. 
A költségvetés kiadási előirányzatát a Hivatal 89,15 %-ban használta fel, melynek során a szakmai 
feladatait 9,3 Mrd Ft-ból finanszírozta, míg 1,4 Mrd Ft értékben indított el beszerzési eljárást. 
A Hivatalnak a 2013. évi gazdálkodása során 1,1 Mrd Ft előirányzat maradványa keletkezett, mely 
teljes egésze kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A Hivatal tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységét, az előirányzatok tervezettől eltérő 
felhasználását rendkívüli esemény nem befolyásolta. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 165,5 114,8 10 050,7 4 377,3 0 
Módosítások jogcímenként *           
            

1159/2013.(III.28.) Korm. hat. 2013. évi 
kompenzáció 

10,7 0,0 10,7 8,4 
  

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-3,3 0,0 -3,3 -2,6 
  

1994/2013. (XII.29.) KH MB-Nav-Küm 0,3 0,0 0,3 0,2   
Felügyeleti szervi 49,0 49,0 0,0 0,0   
Egyéb intézményi 200,5 200,5 0,0 -187,2   
2013. évi módosított előirányzat 10 422,7 364,3 10 058,4 4 196,1 0 

*  évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) 
bemutatás az átvételről 
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03.  Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 811086., ÁHTI azonosító: 338251. 
 

I. Általános indoklás 

Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2013. február 11-ével jött létre, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. (Az Intézetnél 2014. június 01-től állt munkaviszonyba a gazdasági 
vezető.) 
 
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:  

Az Intézetet 2013. évben csak az indulásból fakadó működési nehézségek hátráltatták, 
gazdálkodási, költségvetési problémák nem. A működési tevékenység az év végére kialakult, a 
feladatok szervezeten belüli elosztása megfelelően lezajlott. 
 
Előirányzat-változás levezetése 

millió forintban 

Megnevezés 
Eredeti  

előirányzat 

Előirányzat- 

változás  

Kormány 

hatáskörben 

Előirányzat- 

változás  

Intézményi 

hatáskörben 

Előirányzat- 

változás 

összesen 

Módosított 

előirányzat 

Személyi juttatások 679,6 0,0 -429,0 -429,0 250,6 

Munkaadókat terhelő 

 járulék és szociális 

hozzájárulási adó  

213,5 0,0 -145,8 -145,8 67,7 

Dologi kiadások  366,9 -460,0 612,4 152,4 519,3 

Működési költségvetés 

kiadásai  

1 260,0 -460,0 37,6 -422,4 837,6 

Beruházások  40,0 0,0 -37,6 -37,6 2,4 

Felhalmozási költségvetés 

kiadásai 

40,0 0,0 -37,6 -37,6 2,4 

KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN  

1 300,0 -460,0 0,0 -460,0 840,0 

Központi, irányító szervi 

támogatás  

1 300,0 -460,0 0,0 -460,0 840,0 

BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN 

1 300,0 -460,0 0,0 -460,0 840,0 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:  

Az előirányzatok teljesítése minden esetben elmarad a módosított előirányzattól, ennek oka az 
Intézmény év közbeni indulása.  
A létszám feltöltése folyamatosan történt és december 31-re érte el az 56%-ot. A szakmai munka és 
a működést biztosító szerződések előkészítése az Intézetnél önállósodásával felgyorsult. 
 

ezer forint 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés tény/mód 

Személyi juttatások 679,6 250,6 190,9 76,2% 

Munkaadói járulék 213,5 67,7 43,7 64,5% 

Dologi kiadások 366,9 519,4 206,5 39,8% 

Működési kiadások 1 260,0 837,7 441,1 52,7% 

Intézményi beruházás 40,0 2,3 2,2 95,7% 

Felhalmozási kiadások 40,0 2,3 2,2 95,7% 

Kiadások összesen 1 300,0 840,0 443,3 52,8% 

 

A 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről értelmében 460 000 ezer forint dologi kiadás zárolását rendelte el az NSKI-nál. 
A zárolás végrehajtása érdekében Intézményi hatáskörben előirányzat módosítás vált szükségessé. 
A személyi előirányzatból 429 000 ezer forintot, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatából 
145 800 ezer forint lett átcsoportosítva a dologi előirányzatra. 
A beszerzési stop miatt 37 665 ezer forint átcsoportosítására került sor a dologi kiadások 
előirányzatára. 
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok soron rendelkezésre álló előirányzatok 
megfelelő forrást biztosítottak a létszám fokozatos feltöltésére. Az intézet évközi indulásából 
fakadóan a személyi juttatások soron jelentős megtakarítás képződött, amely összeget a zárolás 
miatt a dologi előirányzatra átcsoportosítottunk. 2013. december 31-én a rendelkezésre álló 100 fős 
létszámkeretből 56 fő volt állományban, így 44 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet. 
Mind a funkcionális, mind a szakmai létszám szűkösnek bizonyult a 2013. év végén, ezért a létszám 
további bővítése indokolt. 
 

Általános feladatok: 

- 2013 májusától bekapcsolódás és részvétel a 2014-2020-as európai uniós tervezési ciklus 
magyarországi előkészítő folyamataiba; 

- szakértői elemzés összeállítása a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban 
Magyarország rendelkezésére álló fejlesztési források nemzeti integrációt szolgáló 
munkakapcsolat kialakítása a működési szakterületen illetékes minisztériumokkal, egyéb hazai 
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kormányzati szervekkel, külhoni magyar közéleti, szakmai, civil és európai uniós fejlesztési 
szervezetekkel; 

- az Európai Bizottság és a Kormány 2013-2020 közötti együttműködését és az operatív 
programok kereteit meghatározó alapdokumentum, a Partnerségi Megállapodás (PM) 
szövegezési folyamata (a Partnerségi Megállapodás tervezetét a Kormány 2014 márciusában 
elfogadta és az NSKI javaslatait is figyelembe véve benyújtotta az Európai Bizottsághoz 
Brüsszelbe);  

- a külhoni fejlesztések szempontjából fontos, transznacionális finanszírozásra lehetőséget nyújtó 
egyes operatív programok (különösen EFOP, GINOP, VP) tervezetének véleményezése, 
kiegészítő javaslatok megfogalmazásában való együttműködés az NSKI kutatási 
igazgatóságával együttműködésben (az NSKI javaslatai a transznacionális programok 
finanszírozhatósága érdekében az EFOP tervezetébe beépültek, melyet az EMMI 2014. március 
végén nyújtott be a Kormánynak elfogadásra);  

- az NSKI 12 kiemelt külhoni hálózatfejlesztési projektjavaslatának kidolgozása a 2007-2013-as 
uniós finanszírozási ciklusból rendelkezésre álló források keretére, melyek adaptálhatók az új 
operatív programok keretrendszerébe is; 

- A Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat, illetve Kárpát-medencei fejlesztési szakértői és szervezeti 
adatbázis létrehozásának előkészítése. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

1 300,0 0,0 1 300,0 679,6 
100 

Módosítások jogcímenként            
            
Elvonás -460,0 0,0 -460,0 0,0   
Egyéb intézményi 0,0 0,0 0,0 -429,0   
2013. évi módosított előirányzat 840,0 0,0 840,0 250,6 100  

 
04.  Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Információs Hivatal 
cím 
 
Törzskönyvi száma: 309556., Honlapjának címe: www.mandarchiv.hu 
 
A MaNDA azonosító adatai: 

o KSH számjele:           15309556-9101-312-01 
o Adószáma:                 15309556-2-41 

A MaNDA önállóan működő és gazdálkodó szerv. Közfeladatát  a kulturális örökség védelméről 
szóló 2011. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdésében, valamint a mozgóképekről szóló 2004. évi 
II. törvény 34-35. §-a által meghatározott tevékenységek határozzák meg. 
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A MaNDA alaptevékenysége: 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
irányítása alatt álló közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét 
képező értékeket számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és 
széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá – speciális szakfeladatként – ellássa a magyar 
és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különösen a magyar játék- 
dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok – 
gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, 
kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a 
mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi  

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

420,0 80,0 340,0 195,3 
79 

Módosítások jogcímenként *           
            
1159/2013.(III.28.) Korm.hat. 2013. évi 
kompenzáció 

4,1 0,0 4,1 3,3 
  

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi kompenzáció 
csökkentése 

-0,5 0,0 -0,5 -0,4 
  

Felügyeleti szervi 0,0 0,0 0,0 0,0   
Egyéb intézményi 628,1 628,1 0,0 265,6   
2013. évi módosított előirányzat 1 051,7 708,1 343,6 463,8 79 
 

Az intézmény 2013. évben 38.263 ezer forinttal túlteljesítette a számára előírt 80 millió Ft összegű 
működési bevételeket. A többletbevétele 42 %-a vetítési jog tervezetthez viszonyított többlet 
értékesítéséből, míg 58 % ÁFA visszatérülésből adódott. 
 
Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok alakulása 
 

 
 
 
 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése
Projekt azonosítója Projekt tárgya

Projekt 
időtartama

A teljes 
támogatás 
összege

Önerő 
mértéke

2013. évi 
felhasználás 

(millió forint)
Megjegyzés

MaNDA TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001
Egységes Nemzeti Oktatási 
és Kulturális Térinformációs 
Rendszer létrehozása

2013.09.01-
2015.04.30.

491 216 000 0 36,7
Kifizetési kérelem 
2013. évben nem 
került beadásra.

MaNDA TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001

Nemzeti Kulturális 
Térinformációs Rendszer 
Szolgáltató és Tanácsadó 
Multifunkcionális 
Módszertani Központ

2013.11.11-
2015.04.30.

1 599 991 000 327 709 000 9,7
Kifizetési kérelem 
2013. évben nem 
került beadásra.

1165



 
09. cím Nemzeti Külgazdasági Hivatal  
 
Törzskönyvi száma: 297513 
 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal a hazai külgazdasági stratégia végrehajtó szerve, mely feladatait a 
265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként 
látja el. 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) célja, hogy segítse a hazai kis- és középvállalkozások 
külpiaci tevékenységét, illetve ösztönözze a külföldi cégek magyarországi működő-tőke 
befektetéseit.  
 
Egyik fő feladata, hogy a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek megvalósulását, és ezáltal 
újabb munkahelyek létrehozását segítse. 
A 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet értelmében 2013. március 30-i hatállyal a HITA az NGM 
fejezetből átkerült a Miniszterelnökség fejezetébe, a Miniszterelnökség Külügyi és Külgazdasági 
Államtitkár szakmai irányítása alá.  
 
Az 1356/2013. (VI.24.) kormány határozat értelmében 100,0 millió Ft 2012. évi kötelezettség-
vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány került átcsoportosításra a Miniszterelnökség 
fejezethez a Hivatal működési kiadásainak fedezeteként. A külgazdasági stratégia megvalósítása 
érdekében az év második felében jelentkező, nem tervezett többletfeladatok finanszírozásához 
szükséges 130 millió Ft összegű többletforrás biztosítását szolgálta az 1766/2013. (X. 25.) kormány 
határozat szerinti maradvány átcsoportosítás.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi 

 juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

2 280,7 157,2 2 123,5 976,2 
150 

Módosítások jogcímenként *         
 

          
 

Elvonás -325,0 0,0 -325,0 0,0 
 

1159/2013.(III.28.) Korm.hat. 2013. évi 
kompenzáció 

0,7 0,0 0,7 0,6 
 

1990/2013.(XII.29.)KH. 2013. évi 
kompenzáció csökkentése 

-0,4 0,0 -0,4 -0,3 
 

1307/2013. (VI.7.) KH NGM ei átcsop 250,0 0,0 250,0 0,0 
 

Felügyeleti szervi 48,8 48,8 0,0 0,0 
 

Egyéb intézményi 1 439,0 1 439,0 0,0 -40,0 
 

2013. évi módosított előirányzat 3 693,8 1 645,0 2 048,8 936,5 150 
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Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása  

 

Résztvevő  
intézmény 
 megnevezése 

Projekt azonosítója
Projekt 
 tárgya 

Projekt  
időtarta- 
ma 

A teljes 
támogatás  
összege 
(zárójelben 
előleg) 

Szerződött 
önerő  
mértéke 
 

2013. évi  
felhasználás  
(millió forint) 

Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal 

Enterprise Europe 
Network HCE 
 

KKV-k külpiacra 
jutásának elősegítése, 
versenyképességük 
növelése 

2013.01.01-
2014.12.31 

755 580 € 
(528 906 €) 

483 720 € 91,5 

Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal 

GYMNASIUM V 
 

Fiatal vállalkozók 
európai szintű 
tapasztalatcseréjének 
elősegítése  

2013.02.01-
2015.01.31 

24 248,96 € 
(7 274,69 €) 

3 583 € 7,7 

Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal 

DanubePIE 
 

Öko-design termék 
innováció a Duna-
régióban 

2013.04.01-
2014.12.31 

28 000 € 
(13 421,61 €) 

7 000 € 2,5 

 
 
10. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 816146., ÁHTI azonosító: 341551., Székhelye: 1055, Budapest, 
Kossuth Lajos tér 1-3. 
 
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) 2013. június 10-ével jött 
létre, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban fő 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  

személyi  

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti  
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként          
 

          
 

1224/2013.(IV.23) Korm. határozat 360,0 0,0 360,0 135,6 
 

2013. évi módosított előirányzat 360,0 0,0 360,0 135,6 29 

 
11. cím Nemzeti Örökség Intézete 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 814779., honlap címe: www.nori.gov.hu 
 
A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) a 144/2013 (V.14) Kormány rendelettel 
létrehozott önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
A NÖRI a 144/2013 (V.14) Kormány rendeletben meghatározott feladatai alapján ellátja a 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének adminisztratív feladatait; a nemzeti és 
történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat; a nemzeti 
emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – használati tervek 
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XI. Miniszterelnökség 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
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1. Feladatkör, tevékenység 

1.1. Azonosító adatok:  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 10. pontja alapján a központi költségvetésrıl szóló törvény 
XI. fejezeténél a Kormányzati Ellenırzési Hivatal tekintetében a fejezetet irányító 
szerv: a Kormányzati Ellenırzési Hivatal. 

Törzsszáma: 327822 

Honlapja: www.kehi.gov.hu 

1.2. A tevékenységstruktúra és az év során teljesült feladatok 

A Kormányzati Ellenırzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, 
irányítását a miniszterelnök látja el a Miniszterelnökségen mőködı jogi ügyekért 
felelıs államtitkár útján. 

A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan mőködı és gazdálkodó 
központi költségvetési szerv, amely a Miniszterelnökség fejezetben önálló címet 
alkot. 

A 2013. évben a Hivatal hatáskörét, eljárási szabályait a következı – jelenleg is 
hatályban lévı - jogszabályok állapították meg: a kormányzati ellenırzési szerv 
ellenırzési hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 63. §-a szabályozza, míg a Hivatal jogállására, ellenırzéseinek 
eljárásrendjére a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései irányadók. 

Az Áht. 63. §-a értelmében a Hivatal a 2013. évben az alábbi ellenırzési feladatokat 
látta el: 

- a kormánydöntések végrehajtásának ellenırzése, 

- a Kormány irányítása alá tartozó központi kezeléső elıirányzatok, fejezeti 
kezeléső elıirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a Kormány irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenırzése, 

- a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az 
alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek 
nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi 
alrendszerébıl nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerzıdések 
alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek 
részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon 
felhasználásának ellenırzése, 
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- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonba 
tartozó és állami tulajdonban álló, valamint – a Magyar Nemzeti Bank 
kivételével – az olyan gazdasági társaságok ellenırzése, amelyekben az állam 
többségi befolyással rendelkezik, 

- azon alapítványok, közalapítványok ellenırzése, amelyek felett az alapítói 
jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszerébıl támogatásban 
részesülnek, 

-  az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenırzése, ideértve a 
központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és 
jogosultjánál a kezességi szerzıdés feltételei betartásának ellenırzését, 

- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 
törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése alapján a 
magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı Alapnak 
átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerőségének ellenırzése 
céljából az Mpt. hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztárak és szervezetek 
portfólióátadást megelızı mőködésének, gazdálkodásának – beleértve az 
általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képezı eszközöket is – 
ellenırzése, 

- az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerőségének 
ellenırzése, 

- mőködési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett 
mőködésének és gazdálkodásának ellenırzése. 

A fenti kormányzati ellenırzési feladatokon túl a Hivatal a Korm. rendelet 10. § (1) 
bekezdése értelmében a Kormány számára benyújtandó elıterjesztésekhez és 
jelentésekhez kapcsolódóan, továbbá egyéb ügyekben a Kormány, a miniszterelnök, 
illetve a Miniszterelnökségen mőködı jogi ügyekért felelıs államtitkár részére, azok 
megbízása alapján tanácsadó tevékenységet is végez. 

A Hivatal 2013-ban összesen 32 kormányzati ellenırzést folytatott. A Hivatal az 
ellenırzési feladatai mellett 3 alkalommal látott el a Korm. rendelet 10. § (1) 
bekezdése szerinti tanácsadó tevékenységet. 

A Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal 2014. június 30-ig jelentésben tájékoztatja a 
Kormányt a szakmai feladatai 2013. évi megvalósulásáról. 

A Hivatal elnöke a kormányzati ellenırzésre vonatkozó politika érvényesítésével 
kapcsolatos, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár 
feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladataihoz kapcsolódóan, a jogszabályban meghatározottak szerint 2013-ban is 
eligazításokat tartott a minisztériumok ellenırzésért felelıs vezetıinek. Az értekez-
leteken, illetve az év közbeni koordináció során a kormányzati, illetve a belsı 
ellenırzés hatékonyságának növelését szolgáló jogalkotási és jogszabály-módosítási 
javaslatok megvitatása mellett az ellenırzési tapasztalatok kicserélésére és – a 
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párhuzamos ellenırzések elkerülése érdekében – a 2014. évi ellenırzési tervek 
egyeztetésére is sor került. 

A jogszabályban meghatározottak szerint a Hivatal az elmúlt évben is megrendezte a 
minisztériumi ellenırzésért felelıs vezetık szakmai konferenciáit (2013. május 30-án 
és november 20-án), továbbá közremőködött az ellenırzéssel kapcsolatos 
jogszabálytervezetek kidolgozásában. A Hivatal folyamatosan véleményezi továbbá 
a minisztériumi ellenırzésért felelıs vezetık kinevezésére, felmentésére, illetve 
áthelyezésére vonatkozó megkereséseket. 

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti intézkedések 

A Hivatal Alapító Okirata 2013. március 14-i hatállyal módosult, tekintettel arra, 
hogy a Hivatal 2012 decemberében telephelyet változtatott. 

Az intézkedés a 2013. évben jelentıs költségmegtakarítást is eredményezett, mivel az 
új telephely számára bérelt irodaház bérleti díja a korábbihoz képest számottevıen, 
mintegy 54 %-al alacsonyabb. 

Az elmúlt évben új szervezeti és mőködési szabályzat kiadására is sor került, aminek 
legfıbb indoka az volt, hogy 2012-ben megváltozott a Hivatal irányító szerve 
(a közigazgatási és igazságügyi miniszter helyett a Hivatal irányítását a 
miniszterelnök látja el a Miniszterelnökségen mőködı jogi ügyekért felelıs 
államtitkár útján). A Hivatal hatályos szervezeti és mőködési szabályzatát a 
miniszterelnök 4/2013. (VII. 5.) ME utasítása állapítja meg. 

A Hivatal szervezeti felépítése a 2013. év folyamán nem változott. 

A 2013. évben ugyanakkor a Hivatal sikeres pályázatot nyújtott be a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program „szervezeti” beavatkozási területéhez szorosan 
kapcsolódó ÁROP-1.2.18/A-2013. kódjelő „Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási szervek számára kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztési 
célból”, aminek eredményeképpen a 2013. november 29-én kelt támogatói döntés 
alapján 27 millió  Ft összegő támogatást nyert. A projekt megvalósítási idıszaka: 
2013. december 3 – 2014. április 30. A Szervezetfejlesztési Program célja a belsı 
hatékonyság mőködésének javítása, amely magában foglalja a közigazgatási 
szervezet teljesítménye mérésének lehetıvé tételét, a mőködıképes belsı folyamatok 
elısegítését, a szervezeti tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan 
változó környezethez alkalmazkodni tudó, önfejlesztı szervezeti kultúra kialakítását.  

A Hivatalnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az elmúlt évben 133 volt. 
Az intézménynél 2013. december 31-én alkalmazásban álló 123 fıbıl 98 fı végzett 
ellenırzési vagy az ellenırzéshez közvetlenül kapcsolódó feladatot, a nem ellenır-
zési feladatot ellátó alkalmazottak száma 25 fı volt. Az alkalmazottak közül 12 fı 
minısült tartósan távollevınek. 
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2. Az elıirányzatok alakulása 
 
2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási megtakarítások 
 
A Hivatal 2013. évi kiadási elıirányzata 958,8 millió Ft-ban került meghatározásra – 
összhangban az 1.2. pontban meghatározott feladataival, a jogszabályon alapuló 
kiadásokkal, továbbá a szabályszerő, ésszerő és takarékos gazdálkodás 
követelményeivel – a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. 
évi CCIV. törvényben. A kiadási elıirányzat fedezetét 3,0 millió Ft saját bevétel és 
955,8 millió Ft költségvetési támogatás biztosította. 
 
A 2013. évi mőködési elıirányzatok közül a dologi kiadások eredeti elıirányzata 
elegendı forrást biztosított a mőködés, valamint a szakmai feladatellátás tárgyi 
feltételeire. Eredeti felhalmozási elıirányzat tervezésére nem került sor. Az év 
folyamán felmerült felhalmozási kiadások fedezetére a személyi juttatások kiemelt 
elıirányzaton keletkezett megtakarításból történt elıirányzat-átcsoportosítás. 
 
2.2. A 2013. évi elıirányzatok alakulása  
 
A költségvetési törvényben jóváhagyott 958,8 millió Ft eredeti kiadási elıirányzat az 
év közben végrehajtott elıirányzat-módosítások hatásaként 151,3 millió Ft-tal 
növekedett. A kiadási elıirányzat tárgyévi felhasználása 84,0 %-os volt. A 
rendelkezésre álló mőködési költségvetési elıirányzatokon belül a személyi 
juttatások módosított elıirányzatának 84,1 %-a került felhasználásra. 
 
 

                                                                                           
*Eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám. 
**Tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám. 
 
 

 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

elıirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
elıirányzat 

2013. évi 
módosított 
elıirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1077,2 958,8 958,8 1110,1 932,9 86,6 84,0 

       ebbıl: személyi 
juttatás 

536,2 592,1 592,1 652,5 548,6 102,3 84,1 

Bevétel 36,5 3,0 3,0 2,8 2,9  7,9 103,6 

Támogatás 917,7 955,8 955,8 937,0 937,0 102,1 100,0 

Elıirányzat-maradvány 293,3 -  170,3 170,3 58,1 100,0 

Létszám (fı)  114** 133* 133 133 114** 100,0 85,7 
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A 2013. évi elıirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:           
                             

                    millió Ft-ban, egy tizedessel                            fı 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti elıirányzat 958,8 3,0 955,8 592,1 133 
Módosítások jogcímenként      
- Elıirányzat-maradvány igénybevétele 170,3 170,3  94,6  
- Kompenzáció miatti módosítás 1,2  1,2 0,9  
- Dologi kiadások elıirányzat csökkentése -20,0  -20,0   
-Bevétel elmaradás -0,2 -0,2    
- Átcsoportosítás dologi és felújítási kiadásra    -25,6  
-Maradvány elvonás (1766/2013. Korm.hat.)    -9,5  
2013. évi módosított elıirányzat 1110,1 173,1 937,0 652,5 133 

 
 
2.3.  Fıbb kiadási tételek alakulása 
 
Személyi juttatások és létszám 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma 133 fı volt. Az év során a belépık száma 15 fı, míg 
a kilépık száma 20 fı volt. Ebbıl 2 fı az év folyamán lépett be és ki. Az éves átlagos 
állományi létszám 114 fı volt, melybıl 4 fı volt részmunkaidıben foglalkoztatott. A 
2013. december 31-i záró létszám 123 fı volt. 
 
A személyi juttatások felhasználása 2,3%-kal nıtt a 2012. évhez képest, melynek 
elsıdleges oka, hogy a Hivatal a foglalkoztatottak részére ruházati költségtérítést 
fizetett ki a 2013. év során 140.000 Ft/fı összegben.  
 
Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó 
 
A kifizetés a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének 
függvényében alakult. 
 
A dologi kiadások elıirányzatának alakulása  
 

                               millió Ft-ban 

Elıirányzat megnevezése 2012. évi 
tény 

2013. évi 2013 . évi 
tény Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Készletbeszerzés 21,3 26,4 19,3 15,2 
Kommunikációs szolgáltatás 6,1 9,5 8,5 8,8 
Szolgáltatási kiadások 157,0 98,1 102,1 97,7 
Kiküldetés, reprezentáció, 
reklámkiadások 

 12,1 4,0 25,3 13,3 

Szellemi tevékenységvégzéséhez 
kapcsolódó kifizetés 

17,9 15,0 18,1 14,0 
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Egyéb dologi kiadások 13,8 3,7 5,2 7,0 
Költségvetési befizetések 0,1 0 0 0 
Adók, díjak, befizetések 16,2 16,0 24,3 20,2 
Mőködési célú kiadások 
általános forgalmi adója 

55,6 42,3 44,3 39,7 

Összesen: 300,1 215,0 247,1 215,9 
Összesen a költségvetési 
befizetések nélkül: 

300,0 215,0 247,1 215,9 

 
A dologi elıirányzat növekedése a 2013. évben az eredeti elıirányzathoz képest 
összesen 32,1 millió Ft volt. 
 
A dologi kiadások tényleges teljesítése – a költségvetési befizetések nélkül számítva – 
84,2 millió Ft csökkenést mutat a 2012. évhez képest, amely 28,1%-os kiadás 
csökkenést jelent. A 2013. évben csökkentek a külsı szakértık díjai, az igénybe vett 
egyéb szolgáltatások nagymértékő csökkenését pedig az eredményezte, hogy a 
Hivatal a 2012. év végén telephelyet változtatott, és az új irodaház bérleti díja 53,6 %-
al alacsonyabb, mint a Hivatal által korábban bérelt irodaházé volt. Az egyéb dologi 
kiadásokra fordított összeg majdnem a fele volt a 2012. évi teljesítésnek. 
 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti elıirányzat nem állt 
rendelkezésre. A Hivatal összesen 8,9 millió Ft-tal az elızı évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból – saját hatáskörben – módosította a 
felhalmozási kiadásainak elıirányzatait, valamint 14,1 millió Ft-ot csoportosított át 
felújítási kiadásokra a személyi juttatások kiemelt elıirányzat terhére. Ezen felül a 
dologi kiadások és a személyi juttatások terhére összesen 6,3 millió Ft 
átcsoportosítása történt beruházási kiadásokra.  
A 2013. évben a Hivatal felhalmozási kiadási elıirányzata 29,3 millió Ft volt, melybıl 
összesen 12,4 millió Ft-ot költött beruházásra és felújításra. Ebbıl a Hivatal 2,8 millió 
Ft-ot szerver beszerzésre, 1,2 millió Ft-ot gépek beszerzésére, 5,3 millió Ft-ot az új 
beléptetı-rendszer kiépítésére, 1,3 millió Ft-ot a Hivatal székhelye és új telephelye 
közötti mikrohullámú kapcsolat kiépítésére, 1,4 millió Ft-ot épület és jármő 
felújításra, valamint 0,4 millió Ft-ot szoftverek beszerzésére fordított. A fennmaradó 
16,9 millió Ft felhalmozási célú elıirányzat-maradványból 16,6 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványként 2014-ben kerül 
felhasználásra.  
 
 
 
 
 
 

 

1176



 

 
 

A TÁRGYIDİSZAK FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK ELİIRÁNYZATA ÉS 

TELJESÍTÉSE 
                                                                       millió Ft 

 
ELİIRÁNYZAT 
MEGNEVEZÉSE 

EREDETI 
ELİIRÁNYZAT 

ÖSSZEGE 

MÓDOSÍTOTT 
ELİIRÁNYZAT 

ÖSSZEGE 
TELJESÍTÉS ELTÉRÉS 

Intézményi 
beruházás: 0,0 14,6 11,0 -3,6 

Ebbıl 
-immateriális 
javak vásárlása 

  0,3 +0,3 

  
 - gép, 
berendezés 

- 11,5 8,4 -3,1 

 - intézményi 
beruházás 
általános 
forgalmi adója 

-   3,1 2,3 
-0,8 

 

Felújítás: 0,0 14,7 1,4 -13,3 
Ebbıl 
- Ingatlan 
felújítás 

- 10,7 0,6 -10,1 

-Jármővek 
felújítása 

 0,9 0,5 -0,4 

- Felújítás 
általános 
forgalmi adója 

- 3,1 0,3 -2,8 

 
 
2.4 Bevételek 
 
A bevételi elıirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak: 
 

                         millió Ft 

Megnevezés 
Elıirányzat 

Teljesítés Eltérés eredeti módosított 

2012. évi elıirányzat 
maradvány 

- 170,3 170,3 - 

Költségvetési támogatás 955,8 937,0 937,0 - 

Mőködési bevétel 3,0             2,8  2,9 +0,1 

Bevételek összesen: 958,8 1.110,1 1.110,2 0,1 

 
A Hivatal speciális feladatellátásából adódóan sajátos, bevételszerzı tevékenységet 
nem folytat, bevételeinek 99,7 %-a költségvetési támogatás. 
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Az eredeti bevételi elıirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2012. évi 
elıirányzat-maradvány összege (170,3 millió Ft). A jóváhagyott elıirányzat-
maradványból 10,6 millió Ft az 1766/2013.  Korm. határozatnak megfelelıen 
átutalásra került a Miniszterelnökség részére. 
 
A Hivatal a 2013. évi költségvetés tervezésekor saját bevételi elıirányzatát 3,0 millió 
Ft összegben tervezte meg.  A bevételek alapvetıen egyszeri jellegőek, túlnyomó 
részben a dolgozók által történı mőködési célú befizetésekbıl keletkeznek.  
 
Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 
 
A követelések 2013. évi nyitó állománya:  4,4 millió Ft 
               2013. évi záró állománya:   7,3 millió Ft 
    állományváltozás:                +  2,9 millió Ft 
 
Az állományváltozás az elismert követelést áruszállításból, szolgáltatásból, az 
adósokkal szembeni követeléseket, az egyéb követeléseket, valamint a munkáltató 
által nyújtott lakáscélú kölcsön törlesztésének azon összegét tartalmazza, melynek 
lejárata éven belüli. A Hivatal értékvesztést nem számolt el, behajthatatlan követelés 
kivezetésére nem került sor. 
 
2.5. Elıirányzat-maradvány 
 
Elıirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele  
 
A Hivatal 

- kiadási megtakarítása    177,2 millió Ft     
      ebbıl  - személyi juttatás               103,9 millió Ft    
                - munkaadókat terhelı járulék 

 és szociális hozzájárulási adó    25,1 millió Ft     
                - dologi kiadások      31,3 millió Ft     
                - felhalmozási kiadások     16,9 millió Ft     
- bevételi többlet                                                        0,1 millió Ft     
- 2013. évi elıirányzat maradvány  177,3 millió Ft    

 
A személyi juttatások elıirányzatának megtakarítását az átmenetileg betöltetlen 
álláshelyekre jutó személyi juttatásokkal kapcsolatos megtakarítás, valamint a 
nyugállományba vonult foglalkoztatottak helyére az alacsonyabb jövedelemmel 
rendelkezı pályakezdı fiatalok foglalkoztatása eredményezte.  
 
A munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzatának 
megtakarítása a személyi juttatások elıirányzatának megtakarításához kapcsolódó 
járulék megtakarításból következik. 
 
A 2014. évre áthúzódó – összesen 122,3 millió Ft összegő – kötelezettségvállalással 
terhelt elıirányzat-maradványból 65,0 millió Ft a személyi juttatások, 24,8 millió Ft a 
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munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó, 15,9 millió Ft a dologi 
kiadások, valamint 16,6 millió Ft a felhalmozási kiadások maradványát terheli. 
 

A kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradvány a Hivatal tárgyévrıl 
áthúzódó feladatainak finanszírozására, a szakmai feladatokhoz igazodó, továbbá a 
szakmai feladatellátást megfelelı színvonalon biztosító beszerzések, ingatlan felújítás 
és a szakmai alaptevékenységhez kapcsolódó szerzıdéses kötelezettségek fedezetére 
szolgál. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradványa 55,0 
millió Ft. 
 
3. Egyéb 
 
3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A Hivatal a jogszabályok elıírásai szerint gazdálkodott a kezelésébe adott kincstári 
vagyonnal. A tárgyévet az alábbi felhalmozási kiadások jellemezték: 
 

- Immateriális javak beszerzése: 0,4 millió Ft 
- Gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése összesen: 5,3 millió Ft 
- Ingatlan és jármő felújítása: 1,4 millió Ft 
- Beléptetı-rendszer kialakítására: 5,3 millió Ft 

 
 
A Hivatal induló tıkéje 52,0 millió Ft, a tıkeváltozás mértéke 175,7 millió Ft, 
amelybıl: 
 
      - elızı évek tıkeváltozásai   174,8 millió Ft 
      - tárgyévi tıkeváltozás     +0,9 millió Ft 

Tıkeváltozás összesen:    175,7 millió Ft 
 
 
A saját tıke értékösszetétele az alábbiak szerint alakul: 
    - befektetett eszközök     182,8 millió Ft 
    - készletek              0 millió Ft 
    - éven belüli követelések         7,3 millió Ft 
    - rövid lejáratú kötelezettségek       -5,9 millió Ft 
    - idegen pénzeszköz (Lakásépítés alap számla)     43,5 millió Ft 
      Saját tıke összesen:      227,7 millió Ft   
 
 
 
3.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása 
 
Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2013. évben nem került sor. A 
korábban nyújtott kölcsönök törlesztése az elıírásoknak megfelelıen történik. 
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2013. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

KIADÁSOK 21 135,6 528 177,4 -78 122,7 363 616,9 27 430,38 495,8651,5-95 585,1450 054,7 -86 437,8

1. Költségvetési szerv 16 244,8 19 942,2 -- 29 395,3 22 669,68 495,8-51,61 008,919 942,2 9 453,1

-- -- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 6 428,4 9 303,7 -- 9 053,8 8 404,3-525,2-173,6448,99 303,7 -249,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 668,6 2 512,9 -- 2 520,4 2 283,9-105,8-46,3159,62 512,9 7,5

01/03  Dologi kiadások 5 684,5 7 437,2 -- 12 238,4 7 522,34 354,899,0347,47 437,2 4 801,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 48,2 37,148,2------ 48,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 560,7 127,4 -- 458,3 415,5330,9----127,4 330,9

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

02/01  Beruházások 579,3 457,1 -- 1 452,5 426,1873,169,353,0457,1 995,4

02/02  Felújítások 22,2 20,0 -- 72,2 41,952,2----20,0 52,2

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 301,1 83,9 -- 3 551,5 3 538,53 467,6----83,9 3 467,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 890,8 8 235,2 -- 18 343,8 4 760,7--703,19 405,58 235,2 10 108,6

4 890,8 8 235,2 -- 18 343,8 4 760,7--703,19 405,58 235,2 10 108,6

3. Központi előirányzat -- 500 000,0 -78 122,7 315 877,8 -------105 999,5421 877,3 -105 999,5

-- 500 000,0 -78 122,7 315 877,8 -------105 999,5421 877,3 -105 999,5

BEVÉTELEK 1 011,4 367,0 -- 8 122,2 8 108,56 100,11 655,1--367,0 7 755,2

1. Költségvetési szerv 1 011,4 367,0 -- 6 627,4 6 613,46 100,1160,3--367,0 6 260,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 1 494,8 1 495,1--1 494,8---- 1 494,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 784,1 -- -- 2 880,3 2 301,62 395,7484,6---- 2 880,3

1. Költségvetési szerv 3 391,1 -- -- 2 395,7 1 817,02 395,7------ 2 395,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 393,0 -- -- 484,6 484,6--484,6---- 484,6

TÁMOGATÁSOK 17 703,7 27 810,4 -- 36 736,6 36 736,6---1 488,210 414,427 810,4 8 926,2

1. Költségvetési szerv 13 721,4 19 575,2 -- 20 372,2 20 372,2---211,91 008,919 575,2 797,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 982,3 8 235,2 -- 16 364,4 16 364,4---1 276,39 405,58 235,2 8 129,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 100,0 1 482,0 -- 776,0 757,0------1 482,0 --

1. Költségvetési szerv 1 100,0 1 482,0 -- 776,0 757,0------1 482,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 003,0 -- -- 123,0 1 212,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 003,0 -- -- 123,0 1 212,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 363,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 19 716,4
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 
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módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnökség ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 2 963,3 4 817,2 -- 11 617,0 8 094,56 057,9-149,2891,14 817,2 6 799,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 862,1 4 790,2 -- 7 885,0 4 523,12 373,2-169,5891,14 790,2 3 094,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 365,3 2 483,2 -- 2 345,6 2 149,7-126,1-173,6162,12 483,2 -137,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 930,3 1 680,9 -- 1 545,9 1 495,1------1 680,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 126,0 397,0 -- 225,2 168,0------397,0 --

Külső személyi juttatások 309,0 405,3 -- 574,5 486,6------405,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

376,7 728,0 -- 656,1 601,9-64,7-46,339,1728,0 -71,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 296,2 591,9 -- 497,2 471,4------591,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 80,1 136,1 -- 158,5 130,1------136,1 --

Táppénz hozzájárulás 0,4 -- -- 0,4 0,4-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 076,0 1 534,5 -- 4 739,9 1 639,22 465,150,4689,91 534,5 3 205,4 -- --

Készletbeszerzés 8,8 10,4 -- 10,8 8,3------10,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 13,8 38,0 -- 35,8 19,0------38,0 --

Szolgáltatás 155,7 49,0 -- 719,0 132,3------49,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 185,9 298,2 -- 896,2 257,0------298,2 --

Általános forgalmi adó-befizetés 8,4 -- -- 99,1 98,4-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 438,3 389,4 -- 303,7 234,5------389,4 --

Költségvetési befizetések 134,3 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 28,7 81,6 -- 120,9 117,4------81,6 --

Realizált árfolyamveszteségek -- -- -- 0,7 0,7-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 92,1 616,5 -- 2 484,7 747,1------616,5 --

Egyéb dologi kiadások 10,0 51,4 -- 69,0 24,5------51,4 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 48,2 37,148,2------ 48,2 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 44,1 44,5 -- 95,2 95,250,7----44,5 50,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- 44,5 -- 95,2 95,2------44,5 --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- 44,5 -- -- 95,2------44,5 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 0,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

2,6 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 40,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 101,2 27,0 -- 3 732,0 3 571,43 684,720,3--27,0 3 705,0 -- --

 / 1 Beruházások 98,3 15,0 -- 258,5 109,9223,220,3--15,0 243,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 98,3 -- -- -- ---------- --1184



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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 / 2 Felújítások 2,9 -- -- 7,9 7,97,9------ 7,9 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 12,0 -- 3 465,6 3 453,63 453,6----12,0 3 453,6 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 65,0 65,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 65,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 12,0 -- 12,0 --------12,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- 12,0 -- 12,0 --------12,0 --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 3 388,6 3 388,6-------- --

BEVÉTELEK 171,0 12,0 -- 4 926,8 4 978,04 852,162,7--12,0 4 914,8 -- --

1 Működési költségvetés 171,0 -- -- 1 539,8 1 603,01 477,162,7---- 1 539,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 46,2 -- -- 62,7 102,5-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,1 -- -- 0,5 0,7-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 45,1 -- -- 62,2 101,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 124,6 -- -- 1 477,1 1 500,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 1 487,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 12,3-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

124,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,2 -- -- -- 0,3-------- --

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülről (nem bontott)

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

2 Felhalmozási költségvetés -- 12,0 -- 3 387,0 3 375,03 375,0----12,0 3 375,0 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 3 375,0 3 375,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 3 375,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 12,0 ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- -- -- 12,0 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 741,7 -- -- 1 205,8 778,41 205,8------ 1 205,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 734,9 -- -- 1 078,3 650,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,8 -- -- 127,5 127,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 2 947,4 4 805,2 -- 5 484,4 5 484,4---211,9891,14 805,2 679,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 2 729,2 4 790,2 -- 5 428,8 5 428,8------4 790,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 218,2 15,0 -- 55,6 55,6------15,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 896,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 146,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 218 275 -- ----275 -- -- 278275

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 288--

Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )2

KIADÁSOK 7 860,7 10 165,5 -- 10 422,7 9 291,4200,549,07,710 165,5 257,2 -- --

1 Működési költségvetés 7 478,0 9 760,1 -- 9 488,9 8 971,3-278,9--7,79 760,1 -271,2 -- --1185
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 / 1 Személyi juttatások 3 749,8 4 377,3 -- 4 196,1 4 194,6-187,3--6,14 377,3 -181,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 749,8 4 377,3 -- 4 196,1 4 194,6------4 377,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

931,2 1 100,8 -- 1 129,7 1 128,527,3--1,61 100,8 28,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 931,2 1 100,8 -- 1 129,7 1 128,5------1 100,8 --

 / 3 Dologi kiadások 2 791,6 4 282,0 -- 4 163,1 3 648,2-118,9----4 282,0 -118,9 -- --

Egyéb dologi kiadások 2 791,6 4 282,0 -- 4 163,1 3 648,2------4 282,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,4 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

5,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 382,7 405,4 -- 933,8 320,1479,449,0--405,4 528,4 -- --

 / 1 Beruházások 315,6 335,1 -- 819,9 221,6435,849,0--335,1 484,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 315,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 11,1 18,4 -- 40,5 25,122,1----18,4 22,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 56,0 51,9 -- 73,4 73,421,5----51,9 21,5 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 26,0 51,9 -- 73,4 73,4------51,9 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 26,0 51,9 -- 73,4 73,4------51,9 --

Lakástámogatás 30,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 138,3 114,8 -- 173,8 173,710,049,0--114,8 59,0 -- --

1 Működési költségvetés 111,0 87,7 -- 141,7 141,55,049,0--87,7 54,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 111,0 87,7 -- 136,7 136,5------87,7 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 111,0 87,7 -- 136,7 136,5------87,7 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 5,0 5,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 5,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 27,3 27,1 -- 32,1 32,25,0----27,1 5,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,2 27,1 -- -- --------27,1 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 5,0 5,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 5,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

26,1 -- -- 27,1 27,2-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

26,1 -- -- 27,1 27,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 345,1 -- -- 190,5 190,5190,5------ 190,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 128,3 -- -- 53,8 53,8-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 216,8 -- -- 136,7 136,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 7 567,8 10 050,7 -- 10 058,4 10 058,4----7,710 050,7 7,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 7 337,2 9 672,4 -- 9 347,1 9 347,1------9 672,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 230,6 378,3 -- 711,3 711,3------378,3 --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 190,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 131,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 621 745 -- ----745 -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 720 -- -- ------ -- -- ----

Nemzetstratégiai Kutató Intézet ( 01112 Kormányzat )3

KIADÁSOK -- 1 300,0 -- 840,0 443,1-----460,01 300,0 -460,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 260,0 -- 837,7 440,937,7---460,01 260,0 -422,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 679,6 -- 250,6 190,9-429,0----679,6 -429,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- 465,1 -- 123,0 123,0------465,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások -- 111,6 -- 42,4 41,9------111,6 --

Külső személyi juttatások -- 102,9 -- 85,2 26,0------102,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 213,5 -- 67,7 43,6-145,8----213,5 -145,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- 199,9 -- 59,1 39,0------199,9 --

Egészségügyi hozzájárulás -- 13,6 -- 8,6 4,6------13,6 --

 / 3 Dologi kiadások -- 366,9 -- 519,4 206,4612,5---460,0366,9 152,5 -- --

Készletbeszerzés -- 15,0 -- 42,9 21,6------15,0 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 20,0 -- 113,0 --------20,0 --

Szolgáltatás -- 91,5 -- 201,3 103,0------91,5 --

Vásárolt közszolgáltatások -- -- -- 0,7 0,7-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- 70,3 -- 76,6 26,6------70,3 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- 20,0 -- 39,0 37,2------20,0 --

Adók, díjak, befizetések -- 18,4 -- 18,4 6,5------18,4 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- 121,7 -- 21,7 7,6------121,7 --

Egyéb dologi kiadások -- 10,0 -- 5,8 3,2------10,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 40,0 -- 2,3 2,2-37,7----40,0 -37,7 -- --

 / 1 Beruházások -- 40,0 -- 2,3 2,2-37,7----40,0 -37,7 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 300,0 -- 840,0 840,0-----460,01 300,0 -460,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- 1 260,0 -- 837,7 837,7------1 260,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 40,0 -- 2,3 2,3------40,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 396,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- 100 -- ----100 -- -- 25100

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 56--

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )4

KIADÁSOK -- 420,0 -- 1 051,7 611,8628,1--3,6420,0 631,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 391,4 -- 891,0 603,0496,0--3,6391,4 499,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 195,3 -- 463,8 301,9265,7--2,8195,3 268,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- 192,3 -- 397,6 256,6------192,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások -- 3,0 -- 34,9 34,9------3,0 --
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Külső személyi juttatások -- -- -- 31,3 10,4-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 55,6 -- 104,8 70,548,4--0,855,6 49,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- 55,6 -- 101,2 66,9------55,6 --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 3,4 3,4-------- --

Táppénz hozzájárulás -- -- -- 0,2 0,2-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- 140,5 -- 322,4 230,6181,9----140,5 181,9 -- --

Készletbeszerzés -- 8,7 -- 31,7 10,2------8,7 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 14,0 -- 16,8 15,0------14,0 --

Szolgáltatás -- 42,3 -- 89,7 87,6------42,3 --

Vásárolt közszolgáltatások -- 30,1 -- 102,1 49,3------30,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- 28,0 -- 51,4 41,5------28,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- 1,2 -- 7,4 3,7------1,2 --

Adók, díjak, befizetések -- 15,9 -- 22,1 22,1------15,9 --

Egyéb dologi kiadások -- 0,3 -- 1,0 1,0------0,3 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 28,6 -- 160,7 8,8132,1----28,6 132,1 -- --

 / 1 Beruházások -- 27,0 -- 157,0 6,7130,0----27,0 130,0 -- --

 / 2 Felújítások -- 1,6 -- 3,7 2,12,1----1,6 2,1 -- --

BEVÉTELEK -- 80,0 -- 672,1 665,4592,1----80,0 592,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 80,0 -- 587,1 580,4507,1----80,0 507,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- 80,0 -- 125,0 118,3------80,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei -- 54,4 -- 82,7 79,0------54,4 --

ÁFA bevételek, visszatérülések -- 25,6 -- 42,3 39,3------25,6 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 446,7 446,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 206,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 240,3-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 15,4 15,4-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 15,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 0,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 85,0 85,085,0------ 85,0 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 85,0 85,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 74,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

-- -- -- -- 10,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 36,0 35,436,0------ 36,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 33,9 33,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 2,1 2,1-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

TÁMOGATÁSOK -- 340,0 -- 343,6 343,6----3,6340,0 3,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- 311,4 -- 315,0 315,0------311,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 28,6 -- 28,6 28,6------28,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 432,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- 79 -- ----79 -- -- 15279

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 549--

Nemzeti Külgazdasági Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )5

KIADÁSOK 4 343,6 2 280,7 -- 3 693,8 3 064,01 439,048,8-74,72 280,7 1 413,1 -- --

1 Működési költségvetés 3 975,3 2 220,7 -- 3 616,1 3 011,41 421,348,8-74,72 220,7 1 395,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 777,1 976,2 -- 936,5 925,5-40,0--0,3976,2 -39,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 673,1 841,0 -- 800,0 791,9------841,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 98,6 115,2 -- 116,5 125,5------115,2 --

Külső személyi juttatások 5,4 20,0 -- 20,0 8,1------20,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

216,6 263,3 -- 300,3 271,937,0----263,3 37,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 195,3 236,5 -- 273,5 227,3------236,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 21,0 24,0 -- 24,0 43,6------24,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,3 2,8 -- 2,8 1,0------2,8 --

 / 3 Dologi kiadások 1 516,8 898,3 -- 2 026,7 1 504,21 154,648,8-75,0898,3 1 128,4 -- --

Készletbeszerzés 86,4 55,2 -- 44,4 43,7------55,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 34,3 64,0 -- 51,1 14,3------64,0 --

Szolgáltatás 240,5 279,7 -- 293,4 298,1------279,7 --

Vásárolt közszolgáltatások 22,5 15,7 -- 40,7 12,2------15,7 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 197,9 145,1 -- 151,2 223,1------145,1 --

Általános forgalmi adó-befizetés 78,2 10,6 -- 60,6 110,6------10,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 660,6 220,3 -- 820,6 594,1------220,3 --

Adók, díjak, befizetések 26,4 27,5 -- 27,5 39,4------27,5 --

Realizált árfolyamveszteségek 1,2 -- -- -- 0,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 38,4 70,7 -- 97,4 58,5------70,7 --

Egyéb dologi kiadások 130,4 9,5 -- 439,8 110,0------9,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 464,8 82,9 -- 352,6 309,8269,7----82,9 269,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 21,4 116,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 71,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 45,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 447,1 82,9 -- 331,2 193,5------82,9 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 445,2 82,9 -- -- 148,9------82,9 --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0,5 -- -- -- 4,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,4 -- -- -- 39,7-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1 017,7 -- -- -- ---------- --1189



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

2 Felhalmozási költségvetés 368,3 60,0 -- 77,7 52,617,7----60,0 17,7 -- --

 / 1 Beruházások 154,2 40,0 -- 65,2 41,125,2----40,0 25,2 -- --

Intézményi beruházási kiadások 154,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 214,1 20,0 -- 12,5 11,5-7,5----20,0 -7,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 1,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 1,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 29,0 20,0 -- 12,5 10,5------20,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 29,0 20,0 -- 12,5 10,5------20,0 --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

185,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 665,6 157,2 -- 851,9 793,1645,948,8--157,2 694,7 -- --

1 Működési költségvetés 655,4 157,2 -- 846,9 787,7640,948,8--157,2 689,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 101,1 157,2 -- 98,8 122,5------157,2 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 29,7 146,6 -- 65,2 28,1------146,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 71,0 10,6 -- 33,6 94,0------10,6 --

Kamatbevételek 0,4 -- -- -- 0,4-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,4-------- --

Kamatbevételek 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 7,8 -- -- 514,3 514,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 284,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 7,8 -- -- -- 230,0-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 546,5 -- -- 233,8 150,9-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 516,9 -- -- -- 150,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 29,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,2 -- -- 5,0 5,45,0------ 5,0 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 2,0 2,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

10,2 -- -- 3,0 3,4-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 10,2 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- -- -- 3,0 3,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 011,0 -- -- 793,1 642,4793,1------ 793,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 782,1 -- -- 766,9 622,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 228,9 -- -- 26,2 19,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 2 288,5 2 123,5 -- 2 048,8 2 048,8-----74,72 123,5 -74,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 2 113,5 2 063,5 -- 1 988,8 2 002,3------2 063,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 175,0 60,0 -- 60,0 46,5------60,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 621,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 420,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 147 150 -- ----150 -- -- 158150

LÉTSZÁMKERET 150 -- -- ------ -- -- 155--

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )6

KIADÁSOK -- -- -- 360,0 112,3----360,0-- 360,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 325,0 95,1----325,0-- 325,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 135,6 36,4----135,6-- 135,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- -- -- 104,8 25,9-------- --

Nem rendszeres személyi juttatások -- -- -- 13,4 6,2-------- --

Külső személyi juttatások -- -- -- 17,4 4,3-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 68,4 7,5----68,4-- 68,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- -- -- 67,3 6,9-------- --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 1,1 0,6-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 121,0 51,2----121,0-- 121,0 -- --

Készletbeszerzés -- -- -- 27,0 9,2-------- --

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 6,0 1,2-------- --

Szolgáltatás -- -- -- 30,6 13,3-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- -- -- 24,6 7,6-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- -- -- 3,3 0,7-------- --

Adók, díjak, befizetések -- -- -- 3,5 0,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- -- -- 20,0 18,6-------- --

Egyéb dologi kiadások -- -- -- 6,0 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 35,0 17,2----35,0-- 35,0 -- --

 / 1 Beruházások -- -- -- 35,0 17,2----35,0-- 35,0 -- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 0,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 0,3-------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- -- 0,3-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei -- -- -- -- 0,3-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 360,0 360,0----360,0-- 360,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- -- -- 325,0 325,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- 35,0 35,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 248,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- ------ -- -- 729

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 18--

Nemzeti Örökség Intézete ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )7

KIADÁSOK -- -- -- 300,0 119,6----300,0-- 300,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 194,6 97,8-87,4--282,0-- 194,6 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 73,1 56,7-68,0--141,1-- 73,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- -- -- 51,9 49,4-------- --

Nem rendszeres személyi juttatások -- -- -- 11,8 6,5-------- --

Külső személyi juttatások -- -- -- 9,4 0,8-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 22,7 14,5-26,7--49,4-- 22,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- -- -- 19,8 13,9-------- --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- 2,9 0,6-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 98,8 26,67,3--91,5-- 98,8 -- --

Készletbeszerzés -- -- -- 8,0 7,1-------- --

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 2,2 0,1-------- --

Szolgáltatás -- -- -- 48,2 7,2-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- -- -- 18,5 5,3-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- -- -- 6,3 3,9-------- --

Adók, díjak, befizetések -- -- -- 3,1 0,5-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- -- -- 10,1 1,8-------- --

Egyéb dologi kiadások -- -- -- 2,4 0,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 105,4 21,887,4--18,0-- 105,4 -- --

 / 1 Beruházások -- -- -- 100,0 16,482,0--18,0-- 100,0 -- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 5,4 5,45,4------ 5,4 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 300,0 300,0----300,0-- 300,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- -- -- 194,6 194,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- 105,4 105,4-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 180,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- ------ -- -- 2329

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 23--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )10

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Célelőirányzatok ( X Nem besorolt )110

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kormányfői protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )110 1

KIADÁSOK 288,1 500,0 -- 169,7 106,9---330,3--500,0 -330,3 -- --

1 Működési költségvetés 109,6 500,0 -- 169,7 106,9---330,3--500,0 -330,3

 / 1 Személyi juttatások -- 72,9 -- 34,9 -----38,0--72,9 -38,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 33,0 -- 19,0 -----14,0--33,0 -14,0

 / 3 Dologi kiadások 55,4 394,1 -- 102,9 94,0---291,2--394,1 -291,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 54,2 -- -- 12,9 12,9--12,9---- 12,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 12,9 12,9--12,9---- 12,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

54,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 178,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 178,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

178,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 249,7 -- -- 19,7 19,7--19,7---- 19,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 58,1 500,0 -- 150,0 150,0---350,0--500,0 -350,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 62,8

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )110 2

KIADÁSOK 685,1 1 690,0 -- 1 690,1 701,9--0,1--1 690,0 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 685,1 1 690,0 -- 1 690,1 701,9--0,1--1 690,0 0,1

 / 3 Dologi kiadások 685,1 1 690,0 -- 1 690,0 701,8------1 690,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 685,2 1 690,0 -- 1 690,0 1 690,0------1 690,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 988,2

Konzultációk kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )110 3

KIADÁSOK -- 1 600,0 -- 461,8 -----1 138,2--1 600,0 -1 138,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 600,0 -- 461,8 -----1 138,2--1 600,0 -1 138,2

 / 1 Személyi juttatások -- 30,0 -- 7,6 -----22,4--30,0 -22,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,1 -- 2,0 -----6,1--8,1 -6,1

 / 3 Dologi kiadások -- 1 561,9 -- 452,2 -----1 109,7--1 561,9 -1 109,7

TÁMOGATÁSOK -- 1 600,0 -- 461,8 461,8---1 138,2--1 600,0 -1 138,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 461,8

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )110 4

KIADÁSOK 581,6 -- -- 1 525,8 1 042,5--1 525,8---- 1 525,8 -- --

1 Működési költségvetés 518,0 -- -- 1 069,5 764,7--1 069,5---- 1 069,5

 / 3 Dologi kiadások 73,7 -- -- 35,3 27,6--35,3---- 35,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 444,3 -- -- 1 034,2 737,1--1 034,2---- 1 034,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 5,0 5,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 419,6 -- -- 1 029,2 732,1--1 034,2---- 1 034,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

24,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 51,4 -- -- 456,3 277,8--456,3---- 456,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,4 -- -- 456,3 277,8--456,3---- 456,31193
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 51,4 -- -- 456,3 277,8--456,3---- 456,3

3 Kölcsönök 12,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 0,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 0,3-------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- -- 0,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 137,1 -- -- 39,9 39,9--39,9---- 39,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 484,3 -- -- 1 485,9 1 485,9--1 485,9---- 1 485,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 39,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 483,6

Ifjúságpolitikai célok támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )110 5

KIADÁSOK -- 100,0 -- 60,0 42,5-----40,0100,0 -40,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- 60,0 42,5-----40,0100,0 -40,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 100,0 -- 60,0 42,5-----40,0100,0 -40,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 100,0 -- 60,0 42,5-----40,0100,0 -40,0

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- 60,0 60,0-----40,0100,0 -40,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,5

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek 
szakigazgatása )

110 6

KIADÁSOK 40,6 75,0 -- 91,6 74,5--16,6--75,0 16,6 -- --

1 Működési költségvetés 20,4 75,0 -- 91,6 74,5--16,6--75,0 16,6

 / 3 Dologi kiadások 1,1 52,2 -- 18,8 2,6---33,4--52,2 -33,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,3 22,8 -- 72,8 71,9--50,0--22,8 50,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19,3 22,8 -- 72,8 71,9--50,0--22,8 50,0

2 Felhalmozási költségvetés 20,2 -- -- -- ---------- --

 / 1 Beruházások 20,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 57,2 75,0 -- 75,0 75,0------75,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 17,1

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások ( 08144 Általános jellegű társadalmi 
szervezetek tevékenysége )

110 7

KIADÁSOK 600,0 600,0 -- 825,0 562,7----225,0600,0 225,0 -- --

1 Működési költségvetés 588,3 600,0 -- 786,5 532,6---38,5225,0600,0 186,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 588,3 600,0 -- 786,5 532,6---38,5225,0600,0 186,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 588,3 600,0 -- 786,5 532,6---38,5225,0600,0 186,5

2 Felhalmozási költségvetés 11,7 -- -- 38,5 30,1--38,5---- 38,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 11,7 -- -- 38,5 30,1--38,5---- 38,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11,7 -- -- 38,5 30,1--38,5---- 38,5

TÁMOGATÁSOK 600,0 600,0 -- 825,0 825,0----225,0600,0 225,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 262,31194
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Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi 
szervezetek tevékenysége )

110 8

KIADÁSOK -- 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 50,0 -- 47,3 47,3---2,7--50,0 -2,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 50,0 -- 47,3 47,3---2,7--50,0 -2,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 50,0 -- 47,3 47,3---2,7--50,0 -2,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,7 2,7--2,7---- 2,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 2,7 2,7--2,7---- 2,7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 2,7 2,7--2,7---- 2,7

TÁMOGATÁSOK -- 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )110 9

KIADÁSOK -- 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 50,0 -- 49,0 49,0---1,0--50,0 -1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 50,0 -- 49,0 49,0---1,0--50,0 -1,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 50,0 -- 49,0 49,0---1,0--50,0 -1,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0

TÁMOGATÁSOK -- 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása ( 08144 Általános 
jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )

110 10

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0 21,7------300,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 259,2 300,0 -- 290,4 19,7---9,6--300,0 -9,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 259,2 300,0 -- 290,4 19,7---9,6--300,0 -9,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 259,2 300,0 -- 290,4 19,7---9,6--300,0 -9,6

2 Felhalmozási költségvetés 40,8 -- -- 9,6 2,0--9,6---- 9,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 40,8 -- -- 9,6 2,0--9,6---- 9,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 40,8 -- -- 9,6 2,0--9,6---- 9,6

TÁMOGATÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0 300,0------300,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 278,3

A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

110 11

KIADÁSOK -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0
1195
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 47,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 47,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )110 12

KIADÁSOK -- 2 000,0 -- -- -------2 000,02 000,0 -2 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 765,4 -- -- -------1 765,41 765,4 -1 765,4

 / 1 Személyi juttatások -- 573,3 -- -- -------573,3573,3 -573,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 154,8 -- -- -------154,8154,8 -154,8

 / 3 Dologi kiadások -- 1 037,3 -- -- -------1 037,31 037,3 -1 037,3

2 Felhalmozási költségvetés -- 234,6 -- -- -------234,6234,6 -234,6

 / 1 Beruházások -- 234,6 -- -- -------234,6234,6 -234,6

TÁMOGATÁSOK -- 2 000,0 -- -- -------2 000,02 000,0 -2 000,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )110 13

KIADÁSOK -- -- -- 90,2 45,6--20,270,0-- 90,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 79,2 37,3--14,764,5-- 79,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 79,2 37,3--14,764,5-- 79,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 79,2 37,3--14,764,5-- 79,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,0 8,3--5,55,5-- 11,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 11,0 8,3--5,55,5-- 11,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 11,0 8,3--5,55,5-- 11,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 90,2 90,2--20,270,0-- 90,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 44,6

Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, 
közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

110 14

KIADÁSOK -- -- -- 1 111,8 1 111,8--499,4612,4-- 1 111,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 111,8 1 111,8--499,4612,4-- 1 111,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 111,8 1 111,8--499,4612,4-- 1 111,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 1 111,8 1 111,8--499,4612,4-- 1 111,8

BEVÉTELEK -- -- -- 513,0 513,0--513,0---- 513,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 513,0 513,0--513,0---- 513,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 513,0 513,0--513,0---- 513,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 598,8 598,8---13,6612,4-- 598,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ( 13202 Nemzetközi kiállítások )110 15

KIADÁSOK -- -- -- 516,6 49,6--335,6181,0-- 516,6 -- --1196



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés -- -- -- 516,6 49,6--335,6181,0-- 516,6

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 25,6 -----4,430,0-- 25,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 7,1 -----0,27,3-- 7,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 143,9 49,6--0,2143,7-- 143,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 340,0 ----340,0---- 340,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 340,0 ----340,0---- 340,0

BEVÉTELEK -- -- -- 340,0 340,0--340,0---- 340,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 340,0 340,0--340,0---- 340,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 340,0 340,0--340,0---- 340,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 176,6 176,6---4,4181,0-- 176,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 467,0

Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok ( 01117 Köztestületek )110 16

KIADÁSOK -- -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 100,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08141 
Hitéleti tevékenységek )

110 17

KIADÁSOK 1 875,4 36,0 -- 243,3 207,3--207,3--36,0 207,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 875,1 36,0 -- 243,3 207,3--207,3--36,0 207,3

 / 3 Dologi kiadások 0,8 -- -- 135,3 135,3--135,3---- 135,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 874,3 36,0 -- 108,0 72,0--72,0--36,0 72,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 874,3 36,0 -- 108,0 72,0--72,0--36,0 72,0

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 0,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 006,2 -- -- 171,3 171,3--171,3---- 171,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 040,5 36,0 -- 36,0 36,0------36,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 171,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 36,0

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

110 18
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KIADÁSOK 170,0 220,0 -- 310,0 205,3--90,0--220,0 90,0 -- --

1 Működési költségvetés 170,0 220,0 -- 299,4 198,1--79,4--220,0 79,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 170,0 220,0 -- 299,4 198,1--79,4--220,0 79,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 170,0 220,0 -- 299,4 198,1--79,4--220,0 79,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,6 7,2--10,6---- 10,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 10,6 7,2--10,6---- 10,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 10,6 7,2--10,6---- 10,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 90,0 90,0--90,0---- 90,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 260,0 220,0 -- 220,0 220,0------220,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 90,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 104,7

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért ( 04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés )110 19

KIADÁSOK 150,0 150,0 -- 150,0 101,5------150,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 149,0 150,0 -- 144,6 96,1---5,4--150,0 -5,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 149,0 150,0 -- 144,6 96,1---5,4--150,0 -5,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 149,0 150,0 -- 144,6 96,1---5,4--150,0 -5,4

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 -- -- 5,4 5,4--5,4---- 5,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0 -- -- 5,4 5,4--5,4---- 5,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 5,4 5,4--5,4---- 5,4

TÁMOGATÁSOK 150,0 150,0 -- 150,0 150,0------150,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48,5

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás ( 08141 Hitéleti tevékenységek )110 20

KIADÁSOK -- -- -- 90,8 ----90,8---- 90,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 90,8 ----90,8---- 90,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 90,8 ----90,8---- 90,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 90,8 ----90,8---- 90,8

BEVÉTELEK -- -- -- 90,8 90,8--90,8---- 90,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 90,8 90,8--90,8---- 90,8

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 90,8 90,8--90,8---- 90,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 90,8

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása ( 13208 Idegenforgalom szakigazgatása )110 22

KIADÁSOK -- -- -- 1 500,0 ------1 500,0-- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 500,0 ------1 500,0-- 1 500,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1 500,0 ------1 500,0-- 1 500,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 1 500,0 ------1 500,0-- 1 500,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 500,0 1 500,0----1 500,0-- 1 500,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 500,0

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények 
kiváltásának támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )

110 23
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK -- -- -- 4 945,1 ------4 945,1-- 4 945,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 945,1 ------4 945,1-- 4 945,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 4 945,1 ------4 945,1-- 4 945,1

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 4 945,1 4 945,1----4 945,1-- 4 945,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 945,1

Civil Alap - pályázati program ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és 
szolgáltatások )

110 24

KIADÁSOK -- -- -- 1 800,0 ------1 800,0-- 1 800,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 800,0 ------1 800,0-- 1 800,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 800,0 ------1 800,0-- 1 800,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 1 800,0 ------1 800,0-- 1 800,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 800,0 1 800,0----1 800,0-- 1 800,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 800,0

Önkormányzatok átmeneti támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )110 25

KIADÁSOK -- -- -- 1 700,0 ------1 700,0-- 1 700,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 700,0 ------1 700,0-- 1 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 700,0 ------1 700,0-- 1 700,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 700,0 ------1 700,0-- 1 700,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 700,0 1 700,0----1 700,0-- 1 700,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 700,0

"A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

110 26

KIADÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 200,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )210

KIADÁSOK -- 864,2 -- 515,0 239,9---761,2412,0864,2 -349,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 864,2 -- 515,0 90,9---1 026,2412,0864,2 -614,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 864,2 -- 515,0 90,9---1 026,2412,0864,2 -614,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 25,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- 65,9-------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 864,2 -- 515,0 -----1 026,2412,0864,2 -614,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 149,0--265,0---- 265,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 149,0--265,0---- 265,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 149,0--265,0---- 265,01199



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

BEVÉTELEK -- -- -- 515,0 515,0--515,0---- 515,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 250,0 515,0--250,0---- 250,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 250,0 515,0--250,0---- 250,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 265,0 ----265,0---- 265,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 265,0 ----265,0---- 265,0

TÁMOGATÁSOK -- 864,2 -- -- -----1 276,2412,0864,2 -864,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 275,1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )11

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )111

KIADÁSOK 1 077,2 958,8 -- 1 110,1 932,9170,3-0,2-18,8958,8 151,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 026,8 958,8 -- 1 080,8 920,5141,0-0,2-18,8958,8 122,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 536,2 592,1 -- 652,5 548,659,5--0,9592,1 60,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 492,1 560,6 -- 616,5 503,4------560,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 38,6 29,8 -- 34,3 42,7------29,8 --

Külső személyi juttatások 5,5 1,7 -- 1,7 2,5------1,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

144,1 151,7 -- 170,7 145,518,7--0,3151,7 19,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 136,8 144,0 -- 163,0 137,3------144,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 6,7 7,0 -- 7,0 7,5------7,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,6 0,7 -- 0,7 0,7------0,7 --

 / 3 Dologi kiadások 300,1 215,0 -- 247,1 215,952,3-0,2-20,0215,0 32,1 -- --

Készletbeszerzés 21,3 26,4 -- 19,3 15,2------26,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 6,1 9,5 -- 8,5 8,8------9,5 --

Szolgáltatás 157,0 98,1 -- 102,1 97,7------98,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 55,6 42,3 -- 44,3 39,7------42,3 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 12,1 4,0 -- 25,3 13,3------4,0 --

Költségvetési befizetések 0,1 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 16,2 16,0 -- 24,3 20,2------16,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 17,9 15,0 -- 18,1 14,0------15,0 --

Egyéb dologi kiadások 13,8 3,7 -- 5,2 7,0------3,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 46,4 -- -- 10,5 10,510,5------ 10,5 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 10,5 10,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 10,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

46,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,4 -- -- 29,3 12,429,3------ 29,3 -- --

 / 1 Beruházások 11,2 -- -- 14,6 11,014,6------ 14,6 -- --

Intézményi beruházási kiadások 11,2 -- -- -- ---------- --1200



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Felújítások 8,2 -- -- 14,7 1,414,7------ 14,7 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 31,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 31,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 31,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 36,5 3,0 -- 2,8 2,9---0,2--3,0 -0,2 -- --

1 Működési költségvetés 5,5 3,0 -- 2,8 2,9---0,2--3,0 -0,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 5,5 3,0 -- 2,8 2,9------3,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 5,5 3,0 -- 2,8 2,9------3,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 31,0 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

31,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

31,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 293,3 -- -- 170,3 170,3170,3------ 170,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 280,7 -- -- 162,9 162,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 12,6 -- -- 7,4 7,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 917,7 955,8 -- 937,0 937,0-----18,8955,8 -18,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 901,0 955,8 -- 916,5 916,5------955,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 16,7 -- -- 20,5 20,5-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 170,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 177,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 114 133 -- ----133 -- -- 114114

LÉTSZÁMKERET 133 -- -- ------ -- -- 123123

Rendkívüli kormányzati intézkedések ( X Nem besorolt )12

KIADÁSOK -- 100 000,0 6 000,0 0,5 -------105 999,5106 000,0 -105 999,5 -- --

10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 100 000,0 6 000,0 0,5 -------105 999,5106 000,0 -105 999,5

Országvédelmi Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

KIADÁSOK -- 400 000,0 -84 122,7 315 877,3 --------315 877,3 -- -- --

10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 400 000,0 -84 122,7 315 877,3 --------315 877,3 --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

05/00/00/00 Nemzeti Külgazdasági Hivatal (297513) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának  
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 15 17/00/00/00 Nemzeti Külgazdasági Hivatal

06/00/00/00 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum (341217)

Új elem

Indoklás: 2013-ban létrejött Intézmény.

07/00/00/00 Nemzeti Örökség Intézete (341239) Új elem

Indoklás: 2013-ban létrejött Intézmény.

10/01/01/00 Kormányfői protokoll (296646) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/01/00 Kormányfői protokoll

10/01/02/00 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos 
feladatok (331340)

Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/02/00 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

10/01/03/00 Konzultációk kiadásai (334717) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/03/00 Konzultációk kiadásai

10/01/04/00 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 
(302213)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat a Fejezeti tartalék terhére lebonyolított közvetlen fejezeti pénzügyi 
műveletek kimutatására szolgál.

10/01/05/00 Ifjúságpolitikai célok támogatása (331351) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/05/00 Ifjúságpolitikai célok támogatása
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

10/01/06/00 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó 
kiadások (331684)

Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/06/00 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

10/01/07/00 A Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 
(334217)

Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/07/00 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások

10/01/08/00 Antall József Politika- és Társadalomtudományi 
Tudásközpont Alapítvány támogatása (335751)

Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/08/00 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása

10/01/09/00 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása (338140) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/01/09/00 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

10/01/11/00 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának 
létrehozásához való hozzájárulás (334951)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

10/01/13/00 Határon átnyúló fejlesztési programok 
intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 
(340884)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat a területi együttműködési programok menedzsmentjében 
Magyarország térségi vezető szerepe megtartása, és az intézményrendszer 
kialakításának megkezdése fedezetére szolgál.

10/01/14/00 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és 
adomány biztosítása (339740)

Új elem

Indoklás: Az előirányzatból  a „Friends of Hungary” Alapítvány 2014. évi működtetését 
támogattuk.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

10/01/15/00 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó feladatok (341240)

Új elem

Indoklás: A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó, 
kommunikációs feladatok végrehajtása során felmerült költségek fedezetéhez és 
projektiroda létrehozására szolgáló előirányzat.

10/01/16/00 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával 
kapcsolatos feladatok (339428)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

10/01/17/00 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 
működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás (294668)

Címrendi változás

Indoklás: KIM-ből évközben átvett fejezeti kezelésű előirányzat.
Eredeti szerkezet: 10 20/03/07/00 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 

feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

10/01/18/00 Holocaust Dokumentációs Központ és 
Emlékgyűjtemény Közalapítvány (295546)

Címrendi változás

Indoklás: KIM-ből évközben átvett fejezeti kezelésű előirányzat.
Eredeti szerkezet: 10 20/03/22/00 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 

Közalapítvány

10/01/19/00 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért 
és Képzésért (295557)

Címrendi változás

Indoklás: KIM-ből évközben átvett fejezeti kezelésű előirányzat.
Eredeti szerkezet: 10 20/03/23/00 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

10/01/20/00 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához 
hozzájárulás (343551)

Új elem

Indoklás: Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. Határozat alapján.

10/01/22/00 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési 
támogatása (345340)

Új elem

Indoklás: Az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. Határozat alapján a Világörökség részét képező 
tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése.

10/01/23/00 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 
keretében PPP konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 
támogatása (345673)

Új elem

Indoklás: Az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján.

10/01/24/00 Civil Alap - pályázati program (345773) Új elem

Indoklás: Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap pályázati program 
megvalósítása pályázati kiírás szerint.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

10/01/25/00 Önkormányzatok átmeneti támogatása (345784) Új elem

Indoklás: 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján önkormányzatok átmeneti 
támogatása.

10/02/00/00 Fejezeti általános tartalék (296668) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 05/02/00/00 Fejezeti általános tartalék

11/01/00/00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (004888) Címrendi változás

Indoklás: Az új intézmények és fejezeti sorok év közben történő címrendi besorolásának 
javítására nyílt lehetőség a zárszámadás kapcsán. A címrendi változás után az 
intézményi címek a fejezeti kezelésű előirányzatok elé kerültek.

Eredeti szerkezet: 11 06/01/00/00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XI.  fejezet

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 31 3112

közigazgatási államtitkár 24 5802

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 54 8035

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 155 65716

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

850 473126

I.  besorolási osztály összesen 1 463 292372

II.  besorolási osztály összesen 43 41524

III.  besorolási osztály összesen 10 2675

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 633 798552

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 38 7427

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

26 7999

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 22 8607

"A", "B" fizetési  osztály összesen 5 5323

"C", "D" fizetési osztály  összesen 31 79414

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 79 58840

kutató, felsőoktatásban oktató 7 2297

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 212 54487

I.  besorolási osztály összesen 4 194 594

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 194 594

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

97 94218

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

188 34151

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

42 51515

közfoglalkoztatott 69 90883

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 398 706167

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 7 439 642806

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 795

Nyitólétszám (fő) 826

Munkajogi nyitólétszám (fő) 838

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 74

Tartósan üres álláshelyek száma 16

Átlagos statisztikai állományi létszám 757

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

13

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

13
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XI.  fejezet

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnökség 1

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 31 3112

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 35 8993

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 115 54011

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

393 19558

I.  besorolási osztály összesen 639 921150

II.  besorolási osztály összesen 10 3245

III.  besorolási osztály összesen 8 8694

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 235 059233

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

97 94218

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

160 13336

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 9221

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 259 99755

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 495 056288

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 275

Nyitólétszám (fő) 276

Munkajogi nyitólétszám (fő) 286

Átlagos statisztikai állományi létszám 278

Információs Hivatal 2

I.  besorolási osztály összesen 4 194 594

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 194 594

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 194 594

Nemzetstratégiai Kutató Intézet 3

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 12 5741

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 2551

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

53 39710

I.  besorolási osztály összesen 36 20435

II.  besorolási osztály összesen 2 6973

III.  besorolási osztály összesen 1 3981

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 113 52551

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 4174

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 0261

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 9 4435

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 122 96856

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 100

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 44

Átlagos statisztikai állományi létszám 25

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 4

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 27 08641207



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XI.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

25 8118

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 22 8607

"A", "B" fizetési  osztály összesen 5 5323

"C", "D" fizetési osztály  összesen 29 51413

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 75 91434

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 186 71769

közfoglalkoztatott 69 90883

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 69 90883

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 256 625152

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 79

Nyitólétszám (fő) 258

Munkajogi nyitólétszám (fő) 260

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 10

Átlagos statisztikai állományi létszám 152

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

13

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

13

Nemzeti Külgazdasági Hivatal 5

közigazgatási államtitkár 11 4171

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 14 3501

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

250 35332

I.  besorolási osztály összesen 463 660102

II.  besorolási osztály összesen 10 7134

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 750 493140

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

18 8169

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

22 5806

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 41 39615

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 791 889155

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 150

Nyitólétszám (fő) 147

Munkajogi nyitólétszám (fő) 156

Átlagos statisztikai állományi létszám 158

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 11 6563

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

9881

"C", "D" fizetési osztály  összesen 2 2801

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 3 6746

kutató, felsőoktatásban oktató 7 2297

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 25 82718

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 25 82718

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 29

Nyitólétszám (fő) 18

Munkajogi nyitólétszám (fő) 181208



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XI.  fejezet

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 11

Tartósan üres álláshelyek száma 11

Átlagos statisztikai állományi létszám 7

Nemzeti Örökség Intézete 7

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 6 3301

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 8 2272

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

15 2436

I.  besorolási osztály összesen 13 1469

II.  besorolási osztály összesen 1 6591

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 44 60519

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 9752

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 7902

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 4 7654

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 49 37023

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 29

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 4

Tartósan üres álláshelyek száma 4

Átlagos statisztikai állományi létszám 23

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 11  1

közigazgatási államtitkár 13 1631

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 10 2851

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

138 28520

I.  besorolási osztály összesen 310 36176

II.  besorolási osztály összesen 18 02211

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 490 116109

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 1975

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 1975

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 503 313114

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 133

Nyitólétszám (fő) 127

Munkajogi nyitólétszám (fő) 118

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 5

Tartósan üres álláshelyek száma 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 114
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