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I. 

Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 
 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) 2013. évi tevékenységének 
stratégiai hátterét a Kormány által elfogadott Nemzeti Vidékstratégia és annak végrehajtási 
keretprogramja, a Darányi Ignác Terv, illetve az Országgyűlés által elfogadott 3. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program biztosította. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség 
megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás 
növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki 
célul. 
 
A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakkal összefüggésben az Államreform Operatív 
Program (ÁROP) támogatásával 13 stratégiai dokumentum és 17 hatástanulmány készült, 
többek között a sertéságazat, illetve a zöldség-gyümölcs szektor fejlesztésére, a 
környezetvédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére, az élelmiszeripar modernizálására, 
a természetvédelemre, a halgazdálkodásra, az agrár-innovációra és a 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladatokra.  
 
A családi gazdaságok és az agrár-középosztály megerősítését szolgálja az Országgyűlés 
által elfogadott, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény. Az új földtörvény rögzíti az elővásárlási és elő-haszonbérleti sorrendet, illetve 
rendelkezik a helyi földbizottságokról és a hatósági engedélyezésről. A földspekulációk 
megakadályozása érdekében a törvény előírja, hogy a földadás-vételeket a jövőben csak az 
állam által előállított biztonsági okmányon lehet megkötni. További garancia az állami 
elővásárlási jog rögzítése, valamint - a természetvédelmi területek esetében - a kisajátítás 
lehetőségének biztosítása. Emellett a Büntető Törvénykönyv módosításában már büntető 
jogi kategóriaként szerepel a zsebszerződésekkel kapcsolatos ügyletekben való részvétel.  
 
Elindult a „Földet a gazdáknak” elnevezésű program, amely lehetőséget biztosít a 
termelésre elsősorban azoknak a helyben lakó, állattartást vállaló családi gazdáknak, akik 
nem tudnak saját tulajdonú földterületet vásárolni. A programban 2013-ban több mint 3.000 
szerződést kötöttek meg, a nyertesek közel 70%-a családi gazdálkodásban műveli a 
termőföldet. 
 
A sertésstratégiával összhangban 27%-ról 5 %-ra csökkent az élő- és a félsertés ÁFÁ-ja. Az 
ÁFA csökkentés hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez, az érintett vállalkozások 
versenyképességének növeléséhez, a feldolgozóiparban a hazai sertések felvásárlásának 
ösztönzéséhez.  
 
A nehéz helyzetbe került magyar húsipar és az állattartók megsegítése érdekében a 
Kormány támogatást nyújtott a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. felé 
követeléssel rendelkező sertés élőállat beszállítók részére, az európai uniós támogatási 
szabályok nyújtotta keretek között. Emellett a Gyulai Húskombinát és a Hajdú-Bét 
kisemmizett gazdálkodóinak a kártalanítására is megoldást talált. 
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A Kincsem – Nemzeti Lovas Program megvalósítása során számos területen történt 
előrelépés. A lovaságazat támogatási rendszere felülvizsgálatának eredményeként a 
Kormány 2013-ban közel 190 millió forinttal támogatta a legjelentősebb lovas 
rendezvényeket. A Kormány 2013-ban döntött arról is, hogy 1,6 milliárd forintot fordít az 
Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad felújítására, és 2,0 milliárd forintot szán a Nemzeti 
Lovarda európai szintű újjáépítésére. A Programmal összhangban a vidékfejlesztési tárca 
látja el 2014. január 1-jével az állami ménesek feletti tulajdonosi jogokat, és 2013-ban 
hatályba lépett az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény azon 
módosítása, amely megteremtette a lovasok számára a szabad terephasználatot.  
 
Az Európai Bizottság elfogadta a 2013-2016 közötti 3 éves ciklusra benyújtott Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program tervet, aminek pénzügyi kerete több mint 15%-kal nőtt az előző 
időszakhoz képest, a hazai és EU-s forrás együttesen 4,68 millió euró. 
 
Megkezdődött a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása, a 
nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék 25 
hungarikumot és 90 kiemelt nemzeti értéket tartalmaz.  
 
A biotermékek iránti fogyasztói bizalom növelése érdekében módosult a biotermékekkel 
kapcsolatos gazdálkodási követelményeket, a tanúsítás, forgalmazás, jelölés és ellenőrzés 
előírásait tartalmazó jogszabály. Elkészült továbbá a Nemzeti Akcióterv az Ökológiai 
Gazdálkodás Fejlesztéséről, mely 6 cselekvési program köré csoportosítva fogalmazza meg  
a 2014-2020 közötti időszak teendőit. 
 
A Nemzeti Vidékstratégiában foglaltakkal összhangban 2013-ban is kiemelt feladat volt a 
helyi termékek térnyerésének ösztönzése (közétkeztetés), a helyi termelői piacok 
létrehozásának támogatása, illetve a háztáji gazdálkodás elősegítése. Nagy sikerrel és közel 
százezer látogatóval valósult meg a 76. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár.  
 
A VM fenntartásába - a már meglévő 4 intézménye mellé - 2013. augusztus 1-jével további 
42 agrár-szakképző intézmény került. A 46 – OM azonosítóval rendelkező – közoktatási 
intézmény, amely 59 feladatellátási helyet jelent, 25.953 fő tanuló nappali rendszerű 
képzését látja el. A VM által fenntartott intézmények alapfeladatuk ellátása mellett 
felnőttképzéssel, tanfolyami képzéssel, valamint bekapcsolódva a közmunkaprogramok 
képzési részébe segítik a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását. Jelentős a 
nemzetközi és hazai pályázatokon-, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük, 
valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) 
képzéseibe történő bekapcsolódásuk. Az egységes agrárszakképzési hálózat kialakításának 
célja a versenyképes tudást adó, szakmailag magas színvonalú és hatékony agrár-szakképzés 
biztosítása, melynek érdekében a szakképzési törvény módosításával olyan eredményt 
sikerült elérni, hogy agrár szakképzés csak a VM fenntartásában lévő szakképző 
intézményben, illetve azokban a nem állami fenntartású intézményekben folyhat, melyek 
esetében a VM egyetértésével az illetékes kormányhivatalok szakképzési megállapodást 
kötnek. Ez szolgál alapul a tárca fenntartásában lévő intézmények esetében, illetve országos 
szinten is az átlátható profil tiszta, költséghatékony, teljes mértékben a munkaerőpiaci 
igényekkel alátámasztott agrárszakképzési rendszer biztosításához. További eredmény, hogy 
a tárcához tartozó szakképző intézmények tangazdaságaiban, tanüzemeiben – minősítésük 
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után – lehetőség nyílt a tanulószerződések megkötésére, melyek száma 2.222 darab, 2014. I. 
félévére vonatkozóan. 
 
A Kormány döntött az integrált agrárkutató-hálózat kialakításáról is, a kutatás-fejlesztés 
eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása és az innováció elősegítése érdekében. 
A parlament elfogadta a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvényt. Az új jogszabály célja a halállomány természetes megújítása, a természetes 
vizeken folyó halászat szigorú szabályozása és korlátozása, valamint a horgászsport és a 
horgászturizmus fejlesztése mellett a halászati hagyományok megőrzése. A törvény a 
korábbinál jobban védi a halak természetes élőhelyét és kiemelt célja az őshonos 
halállományok megóvása, növelése. A turista állami horgászjegy bevezetésével egyszerűsíti 
a horgászat megismerését, ezzel is támogatva a horgászturizmus erősödését a vidéki 
turizmusban. A fogási tanúsítvány segítségével pedig a hal útja annak kifogásától kezdve a 
teljes élelmiszerláncon keresztül nyomon követhető lesz.  
 
2013. év végén megjelentek a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvízre 
vonatkozó új kormány- és miniszteri rendeleti szintű végrehajtási szabályok. A 
szabályozásnak fontos eleme, hogy a kitermelt termálvíz kibocsátásakor a gazdálkodók 
környezetet kímélő szennyvíz- és használtvíz kezelési technológiákat alkalmazzanak (így 
lehetővé vált a kibocsátott termálvíz többcélú tározótavas természetközeli - létesített vizes 
élőhelyeken megvalósuló - tisztítása és kezelése).  
 
A környezet- és természetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. 2013. 
január 1-jétől hatályba lépett a hulladékról szóló törvény. A Kormány elfogadta a 2020-ig 
szóló időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és a részét képező 
Országos Megelőzési Programot, illetve az Országgyűlés jóváhagyta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényt. 2013. 
évben kiemelt feladat volt a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, 
illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése svájci és európai uniós 
támogatással. Számos természetvédelmi jogszabály is módosult. Magyarország a 2013. 
évben esedékes jelentései kapcsán az élőhelyvédelmi irányelv, illetve a madárvédelmi 
irányelv alapján 46 élőhelytípusra, több mint 200 fajra, illetve további közel 300 madárfajra 
vonatkozóan teljesítette a 6 éves jelentési kötelezettségét. Folytatódott a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) forrásai felhasználásával az élőhely-rekonstrukciós és az 
élettelen környezeti értékeket megóvó fejlesztések megvalósulása, a Natura 2000 és a védett 
természeti területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, 
valamint az ökoturisztikai lehetőségek bővítése. Egyre jobban ismertté vált és folyamatosan 
bővült a Nemzeti Parki Termék Védjeggyel rendelkező termékek és szolgáltatások köre. 
Megjelent a „Magyarország környezeti állapota 2013” című kiadvány és megkezdődött az 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztését célzó projektek 
megvalósítása.  
 
Az Országgyűlés elfogadta az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő 
módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvényt, melynek alapján 2014. január 1-jétől a 
vízügyi hatósági feladatkörök átkerültek a VM-től a Belügyminisztérium (a továbbiakban: 
BM) illetékességébe.  
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Megjelentek az Európai Unióban termesztésre engedélyezett GMO-kra vonatkozó, 
Magyarország által bevezetett védzáradékokról szóló miniszteri rendeletek, azaz a MON810 
GM kukorica és az Amflora GM burgonya hazai termesztési tilalmáról szóló jogszabályok. 
Magyarország pert nyert az Európai Bizottság ellen, az Amflora GM burgonya uniós 
engedélyezéséről szóló bizottsági határozatok megsemmisítése tárgyában. Az Európai Unió 
Törvényszéke 2013. december 13-án megjelent ítélete szerint az Európai Bizottság súlyosan 
megsértette a GMO-k uniós engedélyezésének eljárási szabályait, azaz az Európai Bizottság 
nem tartotta tiszteletben eljárásjogi kötelezettségeit. A 2013. évi CLXXI. törvénnyel 
kihirdetésre került a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és 
jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyve. 2013-ban lépett 
hatályba a Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amely alapján új tényállásként szerepel 
a géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegése. 
 
 

1) Az agrárgazdaság helyzete 
 
A mezőgazdaság a 2013. évi gazdasági növekedés egyik hajtóereje volt, bruttó hozzáadott 
értéke változatlan áron, 22,0%-kal bővült, ezáltal meghatározó szerepet játszott az 1,1%-os 
GDP növekedésben.  
 
Ez elsősorban a növényi termékek kedvező terméseredményének köszönhető, az 
állattenyésztés kibocsátása csak kis mértékben haladta meg a 2012. évit. A növényi 
termékek jelentős volumennövekedése ellensúlyozta az árak visszaesését, míg az élő állatok 
és állati termékek termelésénél ellentétes tendencia érvényesült, csökkenő termelés mellett 
nőttek az árak. A mezőgazdasági termelés költségei a kibocsátásnál kisebb mértékben 
emelkedtek, ezért javult az ágazat jövedelmezősége.  
 
A KSH Mezőgazdasági Számlarendszere szerint a mezőgazdaság teljes kibocsátásának 
folyó alapáron számított értéke 2013. évben 2.265 milliárd forint volt, amely 4,2%-kal 
meghaladta a 2012. évi eredményt. Ezen belül a növénytermesztési és kertészeti termékek 
kibocsátásának értéke 1.333 milliárd forint (+6,2%), az élő állatoké és állati termékeké 769 
milliárd forint (+0,8%) volt. 
 
A mezőgazdaság teljes kibocsátása változatlan áron, a 2012. évi 9,8%-os visszaesés után 
2013. évben 12,4%-kal bővült. Ezen belül a növényi termékek termelése változatlan áron 
22,9%-kal nőtt, míg az állattenyésztésé 2,6%-kal visszaesett. A mezőgazdasági termelői 
árak összességében 2013-ban 7,3%-kal csökkentek. Ezen belül a növényi termékek termelői 
ára 13,5%-kal mérséklődött, ugyanakkor az élő állatoké és állati termékeké 3,5%-kal nőtt. 
A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputanyagok) értéke 2,5%-kal, a 
bruttó hozzáadott érték (a kibocsátás és a folyó termelő felhasználás különbsége) 7,5%-kal, 
a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 13,2%-kal 
volt magasabb, mint 2012-ben.  
 
Mindezek eredményeként 2013-ban a mezőgazdasági dolgozók jövedelemhelyzetének 
változását tükröző, az egy teljes munkaidős dolgozóra számított mezőgazdasági 
tevékenységből származó reáljövedelem 6,1%-kal emelkedett.  
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A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 2013-ban 423,5 ezer éves munkaerő egység 
(ÉME) volt (-0,7%). Ez azt jelenti, hogy az időszaki és részmunkaidős foglalkoztatást is 
figyelembe véve a mezőgazdaság annyi munkaerőt kötött le, mintha 423,5 ezer ember évi 
1800 órában dolgozott volna. Ezen belül a háromnegyed részt képviselő nem fizetett 
munkaerő-felhasználás (családtagok, ismerősök) 1,2%-kal mérséklődött, míg a fizetett 
munkaerő-felhasználás 1,0%-kal nőtt. 
 
Termelési háttér 
 
Szinte minden szántóföldi növény termésmennyisége meghaladta az előző évit. Kukoricából 
1,2 millió hektáron (+5,3%) 6,7 millió tonnát (+41,2%), búzából 1,1 millió hektáron 
(+1,7%) 5,0 millió tonnát takarítottak be 2013-ban. A többi gabonaféle termésmennyisége is 
elérte vagy meghaladta a 2012. évit. Az olajos magvak közül a napraforgó betakarított 
területe 594 ezer hektár volt, 3,4%-kal kevesebb, mint egy éve, termésmennyisége viszont 
11,6%-kal, 1.470 ezer tonnára nőtt. A repce betakarított területe és termésmennyisége is 
nagymértékben nőtt, 202 ezer hektáron (+22,4%) 524 ezer tonna (+26,3%) termett. 
 
Az eddigi információk alapján a zöldségfélék termelése is kedvezően alakult 2013-ban, a 
termelés volumene 11,7%-kal bővült. Ezzel szemben a burgonya termésmennyisége 20,1%-
kal csökkent. 
 
A gyümölcstermesztés kibocsátásának volumene 29,4%-kal nőtt. Ezen belül az almatermés 
18,0%-kal elmaradt a 2012. évitől, amely kiemelkedően magas, 650 ezer tonna volt. 2013. 
évben 533 ezer tonna almát szedtek le, amely átlagos termésnek felel meg. A körte és az 
őszibarack betakarított mennyisége jelentősen nőtt, az előbbi 64%-kal, az utóbbi 160%-kal. 
Az őszibarack esetében a bázis volt nagyon alacsony, 2013. évben 42 ezer tonna termett, 
amely átlagos termésnek felel meg. Szőlőből 40%-kal többet szüreteltek le 2013-ban, mint 
egy évvel korábban.  
 
Az állatállomány alakulása vegyes képet mutat, azonban a korábbi évekhez képest 
kedvezőbb folyamatok figyelhetőek meg. A szarvasmarha- és a juh-állomány elsősorban a 
kérődző szerkezetátalakítási program hatására gyarapodott, valamint lelassult a sertések 
számának csökkenése.  
 
A szarvasmarha-állomány 2010 decembere óta tartó növekedése tovább folytatódott. A 
szarvasmarhák száma 2013. december 1-jén 772 ezer volt, egy év alatt 12 ezerrel nőtt az 
állomány. 
 
A juhok száma (1.238 ezer) 2012 decembere óta 52 ezerrel nőtt. 
 
A sertésállomány kismértékben csökkent, számuk 2013. december 1-jén 2.935 ezer volt, az 
egy évvel korábbinál 54 ezerrel kevesebb, azonban 2013 júniusához viszonyítva 32 ezres 
növekedés figyelhető meg. 
 
A tyúkok száma 2013. júniusban 28.596 ezer volt, 1.579 ezerrel kevesebb a 2012. 
decemberinél. A tojótyúk állomány 12.541 ezer volt, amely 467 ezerrel haladja meg az egy 
évvel korábbit. 
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A pulykaállomány 2.534 ezer darab volt, amely 273 ezerrel csökkent egy év alatt, a 
kacsaállomány pedig 4.420 ezer volt, 64 ezerrel kevesebb, mint 2012 decemberében. Ezzel 
szemben a lúdállomány 2013. december 1-jén 1.648 ezerre nőtt (+ 459 ezer). 
 
Az élelmiszeripari termelés és értékesítés 
 
Az élelmiszeripar teljesítménye 2013. évben az előző évi szinten alakult. Az élelmiszeripar 
termelési értéke 2013. évben folyó áron 2.633 milliárd forint volt, a teljes ipari termelés 
11,1%-a. Az élelmiszeripari termelés 2013-ban változatlan áron 0,3%-kal mérséklődött, az 
összes értékesítés 0,9%-kal nőtt. Az élelmiszeripari vállalatok összes értékesítésének közel 
kétharmadát adó belföldi értékesítés volumene 1,9%-kal visszaesett, ezzel szemben a 
közvetlen exportértékesítés növekedése folytatódott, 5,7% volt. A belföldi értékesítés 
csökkenése az év első felében volt jelentős, amelynek fő oka a magas élelmiszerár-
növekedés hatására visszaesett belső kereslet lehetett. Az év második felében az 
élelmiszerárak visszafogottabb növekedésének köszönhetően, már nőtt a belföldi 
értékesítés.  
 
Az élelmiszeripari szakágazatok közül nőtt többek között a húsfeldolgozás-tartósítás, a 
malomipari termékek, az édesség gyártása, a szőlőbor termelése szakágazatok teljesítménye. 
Ezzel szemben csökkent többek között a hús-, baromfihús készítmény gyártása és a 
baromfihús-feldolgozás, tartósítás, a tejtermékek gyártása, a kenyér, friss pékáru gyártása és 
a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás termelési értékének volumene. 
 
Agrár-külkereskedelem 
 
Az agrárexport 2013. évben tovább nőtt, ennek eredményeként újabb rekordértéket ért el. A 
KSH adatai szerint 2013-ban az agrárexport 8.093 millió euró volt, amely 0,2%-kal (18 
millió euróval) haladta meg a 8.075 millió eurós 2012. évi csúcsértéket. Ezzel 
párhuzamosan az agrárimport 4.494 millió euróra nőtt az előző évi 4.455 millió euróról 
(+0,9%). A kettő eredőjeként az egyenleg enyhén mérséklődött és 3.600 millió eurót tett ki, 
amely 0,6%-kal (20 millió euróval) elmarad a 2012. évi értéktől. 
 
Az agrárgazdaság szerepe továbbra is meghatározó a nemzetgazdaság külkereskedelmi 
folyamataiban, ugyanakkor 2013. évben a nemzetgazdaság egészének külkereskedelme az 
agrár-külkereskedelemnél nagyobb mértékben bővült. Ennek eredményeként az agrárexport 
részesedése 10,1%-ról 9,9%-ra, az agrárimporté pedig 6,1%-ról 6,0%-ra mérséklődött. 
Ugyanakkor az agrárexport így is az elmúlt évtized második legmagasabb nemzetgazdasági 
részesedését érte el 2013-ban. Az agrár-külkereskedelmi egyenleg a nemzetgazdaság 
egyenlegének 51%-át tette ki 2013-ban, ezzel makrogazdasági szerepe továbbra is 
meghatározó. 
 
Legfontosabb kereskedelmi partnereink köre nem változott az előző évhez képest. 
Németország, Románia, Szlovákia, Ausztria, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, 
Csehország, Franciaország és Nagy Britannia részesedése a magyar agrár-külkereskedelmi 
forgalomból 75% volt. Az agrár-külkereskedelmi forgalmunk döntő részét 2013-ban is az 
Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk. Az EU az exportértékből 86%-kal, az 
importértékből 93%-kal részesedett. Az EU országaiba irányuló kivitel 0,3%-kal, az onnan 
érkező import 1,2%-kal haladta meg a 2012. évi értéket.  
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Az EU régi tagországaiba irányuló agrártermékek kivitele 4,8 százalékkal emelkedett, az új 
tagországokba irányuló agrárexportunk viszont 5,8 százalékkal csökkent 2013-ban. A 15 
régi tagországból érkező behozatal 1,9 százalékkal nőtt, az új tagországokból érkező 
importunk értéke azonos a 2012. évi értékkel. Az EU-n kívüli országokba irányuló 
exportunk értéke 2012. évhez képest nem változott, az innen érkező import értéke 3,1%-kal 
csökkent, az egyenleg 840 millió eurós értéke 1%-kal volt több, mint 2012-ben. 
 
A 24 árucsoport közül 14 exportértéke emelkedett. Exportunk erősen, importunk kevésbé 
koncentrált. A teljes agrár-exportból az 5 legnagyobb értékű árucsoport – a gabonafélék, a 
húsfélék, az állati takarmányok, az állati és növényi zsírok és olajok, valamint a zöldség-
gyümölcs készítmények – részesedése 51% volt 2013. évben. Az 5 legnagyobb 
importértékű árucsoport – a húsfélék; az állati takarmányok, a különböző ehető 
készítmények, a tejtermékek-tojás-méz, valamint az olajos magvak – aránya a teljes 
agrárimportból 42% volt 2013. évben. 
 
Beruházások 
 
A mezőgazdaság beruházásai 2013-ban 259 milliárd forintra nőttek, volumenük a 
nemzetgazdaságét meghaladó mértékben, 9,1%-kal bővült. A beruházások közel 
egyharmadát kitevő gépberuházások volumene 7,2%-kal, a 29%-ot adó épületberuházások 
volumene 13,1%-kal nőtt. A tenyészállat beruházások részesedése 2013-ban 22% volt, 
volumene 18,2%-kal bővült. Ezzel szemben mérséklődött a kisebb súlyú jármű (-1,4%), 
ültetvény (-1,2%) és föld, telek, öntözés (-56,8%) beruházások volumene. 
 
A beruházások növekedésének köszönhetően összességében javult az ágazat műszaki, 
technológiai színvonala és nőtt a hatékonysága, amely a termelés hosszú távú 
növekedésének az alapját képezi. A beruházások alakulására kedvezően hatott az agrár-
vidékfejlesztési támogatások növekedése, a jegybanki alapkamat csökkenésének hatására 
mérséklődő vállalati hitelkamatok, illetve a Magyar Nemzeti Bank Növekedési 
Hitelprogramja is. 
 
Az élelmiszeripar beruházásai a mezőgazdaságénál kedvezőtlenebbül alakultak. Az ágazat 
beruházásainak értéke 2013-ban 109 milliárd forint volt, volumene csak enyhén, 0,6%-kal 
nőtt. Az élelmiszeripari beruházások közel kétharmadát kitevő gépberuházások volumene 
3,3%-kal csökkent, míg a mintegy egyharmados részesedésű épület-beruházásoké 2,9%-kal, 
a csekély súlyú járműberuházásoké pedig 28,1%-kal bővült. 
 
2013. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
 
Az Agrár célelőirányzatok közül kiemelendő a 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program, 
amelynek keretében 529 pályázó jutott összesen közel 3,5 milliárd forint vissza nem 
térítendő állami támogatáshoz, az alföldi tanyák és tanyás települések megőrzését, 
fejlesztését célzó projektekre. Ezek között 337 egyéni tanyagazda gazdaságfejlesztési 
támogatása valósult meg mintegy 760 millió forint összegben, illetve 135 tanya 
villamosítása zajlik. A fejlesztések emellett – egyéb közösségi célok teljesítésével 
egyetemben – 32 termelői piac felújítását, illetve létesítését érintik, mintegy 1,5 milliárd 
forint összegben. 
 

1219



A Nemzeti támogatások között legnagyobb súllyal a 20/05/08/00 Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzat szerepel, amiből 2013-ban 43.999,9 millió forint került 
kifizetésre. Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és 
jövedelmi helyzetének javítása (így nemzeti kiegészítő támogatás (top-up), állatjóléti 
támogatás, egyes állatbetegségek megelőzését, leküzdését segítő támogatás, állati hulla 
eltávolítási és ártalmatlanítási támogatás, cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő 
támogatása, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása). 
A fagy-, belvíz-, illetve jégesőkárt szenvedett mezőgazdasági termelők megsegítéséhez 
biztosított támogatást a 20/05/10/00 Nemzeti agrár kárenyhítés előirányzat (mintegy 7,6 
milliárd forint került kifizetésre). 
 
A 2013. évben indult, a 20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 
támogatása előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs programok, továbbá 
kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása volt, figyelemmel a hazai genetikai 
állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér 
hússertés, magyar lapály sertés). Az előirányzat célja továbbá a termékfejlesztés, a termékek 
eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar 
technikai fejlesztése. A rendelkezésre álló forráskeret 1,6 milliárd forint volt. 
 
A hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartását és a tenyésztésszervezési 
feladatok ellátásának elősegítését biztosító 20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok 
előirányzaton 815,7 millió forint került kifizetésre. A 20/06/00/00 Állat- és 
növénykártalanítás előirányzat a zárlati státuszú állatbetegségek és növényi károsítók 
felszámolására és járványos elterjedésének megelőzése céljából hozott hatósági 
intézkedésekhez nyújtott támogatást (963,8 millió forint).  
 
A Nemzeti Erdőprogram részeként az erdőfelújítások sikeres befejezésének és a kizárólag 
nemzeti forrásból megkezdett erdőtelepítések befejezésének támogatására mintegy 278 
millió forint került felhasználásra. 
 
Több mint 170 agrárágazati és vidékfejlesztési szervezet, illetve 75 környezetvédelem 
területén működő szervezet részesült támogatásban, szakmai események megrendezéséhez, 
kiadványok elkészítéséhez, illetve környezetvédelmi programok megvalósításához. 
Az állami génmegőrzési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek munkáját a tárca 80,8 
millió forinttal támogatta.  
 
A 20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása előirányzat az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár működéséhez, a Fogoly Repatriációs Program újraindításához, valamint a 
Vadászható állatfajok monitoring programjainak beindításához és fajvédelmi terveinek 
kidolgozásához biztosított finanszírozást (összesen 76,2 millió forint). 
 
Az Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban az Iskolagyümölcs program 
keretében a 2012/2013. tanévben 1.880 iskola vett részt 340 ezer tanulóval. Az Igyál tejet 
programban nagyságrendileg 250-300 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) 
részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. 
 
2013-ban is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését 
célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. 
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A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2013-ban is 
számos intézkedésre volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani (így szaktanácsadói 
szolgáltatások igénybevétele, termelői csoportok létrehozása, állattartó telepek 
korszerűsítése, kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése, Natura 2000 
gyepterületek támogatása, mezőgazdasági földterületek első erdősítése, erdő-
környezetvédelmi kifizetések). Első alkalommal indult el a bemutató-üzemi programok 
támogatása, illetve az erdei közjóléti létesítmények kialakítása jogcím. 
 
A Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) a hazai haltermelés és halászat 
támogatását biztosította, célkitűzései között szerepel az egészséges, megbízható forrásból 
származó hazai haltermékek előállításának támogatása, az akvakultúra fejlesztése, a 
lakosság halfogyasztásának növelése, valamint a fogyasztók ellátása jó minőségű 
haltermékekkel. 
 
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások jogcímeit és előirányzatait, a 2012. és 2013. évi 
teljesítések összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza. 
(A táblázatban tájékoztatásul a fejezeti költségvetés részét nem képező, közvetlen uniós 
támogatások is feltüntetésre kerültek.) 
 

millió forint 

Az előirányzat neve 
2012. évi 

terv 

2012. évi tényleges teljesítés 

2013. évi 
terv 

2013. évi tényleges teljesítés 

Központi 
költségvetés 

Bevétel Kiadás 
Központi 

költségvetés 
Bevétel Kiadás 

Tanyafejlesztési Program 1 500,0 1 500,0 0,0 498,0 1 940,0 2 135,2 0,0 1 665,7 

Nemzeti támogatások 57 567,7 59 875,9 10 039,8 65 537,7 62 041,4 51 653,9 9 012,2 53 812,7 

Állattenyésztési feladatok  906,3 906,3 1,8 906,2 815,7 815,7 19,1 815,7 

A sertéságazat helyzetét 
javító stratégiai intézkedések 
támogatása - - - - 2 600,0 1 236,0 0,0 82,6 

Vadgazdálkodás támogatása 
- - - - 101,6 0,0 0,2 0,0 

Erdőfelújítás  243,9 147,9 25,3 163,7 193,9 90,0 10,1 95,4 

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-
átalakítás, fásítás  237,8 284,0 103,6 354,6 238,8 150,6 34,3 182,4 

Fenntartható 
erdőgazdálkodás támogatása 53,3 0,8 8,0 8,7 - - 0,1 0,1 

Fejlesztési típusú 
támogatások 96,4 8,5 81,2 61,6 61,4 21,4 160,0 35,8 

Folyó kiadások és 
jövedelem támogatások 51 000,0 55 151,8 3 260,8 58 357,1 48 995,0 44 445,1 196,0 43 999,9 

Nemzeti agrár-kárenyhítés 4 000,0 2 101,6 6 258,3 4 224,3 8 000,0 3 870,1 8 373,7 7 592,0 

Erdei kisvasutak 
üzemeltetési támogatása 30,0 25,0 - 0,0 35,0 25,0 25,0 45,0 

Állat- és növénykártalanítás 
1 000,0 1 250,0 300,8 1 461,5 1 000,0 1 000,0 193,7 963,8 

EU társfinanszírozással 
működő támogatások 

240 390,4 62 203,2 194 865,7 230 831,2 228 372,4 70 573,3 192 568,0 230 666,0 
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Méhészeti Nemzeti Program 560,0 628,4 37,1 568,2 601,8 601,8 97,4 540,3 

Igyál tejet program 1 200,0 1 550,0 200,7 1 432,4 1 500,0 1 620,0 318,7 1 902,0 
Egyes speciális 
szövetkezések (TÉSZ) 
támogatása 1 833,0 1 833,0 1 126,9 2 148,4 2 200,0 2 738,4 837,6 

 
3 449,6 

Egyes állatbetegségek 
megelőzésének és 
felszámolásának támogatása 

1 680,0 1 577,1 515,0 513,6 1 180,0 40,0 222,4 262,4 

Uniós programok ÁFA 
fedezete 910,3 1 333,3 1 308,5 2 385,7 1 560,0 4 492,6 329,7 3470,2 

Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 59,9 424,4 1 211,0 1 200,6 146,5 547,1 

Nemzeti Diverzifikációs 
Program 2 704,3 1 965,8 1 667,6 2 362,5 - - 1,1 0,0 

Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) 

227 391,8 50 004,6 186 195,8 217 353,8 217 606,8 59 251,7 186 173,2 216 506,8 

Halászati Operatív Program 3 600,0 900,0 3 308,7 3 303,4 2 512,8 628,2 2 162,1 1 762,6 
Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv - - 345,8 298,9 - - 266,3 216,2 

SAPARD intézkedések - 1 900,0 99,7 39,9 - - 2 013,0 2 008,8 

Az EU által közvetlenül 
folyósított támogatások 326 479,0 0,0 334 811,0 346 960,3 256 588,7 0,0 371 309,2 382 845,9 

Piaci intézkedések és 
intervenció  19 937,3 - 25 699,4 25 699,4 18 414,3 - 22 527,5 22 527,5 

Egységes területalapú 
támogatások (SAPS) 268 522,1 - 285 782,8 285 782,8 238 174,4 - 309 630,4 309 630,4 

SAPS-ból ter.alapú támhoz 
kapcs. elkülönített cukortám. 11 008,5 - 12 149,3 12 149,3   - 11 536,7 11 536,7 

SAPS-ból egyéb közvetlen 
támogatások (különleges tej, 
kérődző szerkezetátalakítási 
támogatás) 

27 011,1 - 23 328,8 23 328,8   - 39 151,3 39 151,3 

Mindösszesen 625 937,1 123 579,1 539 716,5 643 827,1 548 942,5 124 362,4 572 889,4 668 990,3 
A teljesítésben a bevétel, támogatás nem egyenlő a kiadással. 

 
 

2) A környezetvédelem helyzete 
 
A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglaltakkal összhangban a tárca 2013-ban 
egyrészt folytatta a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosította a 
hazai, EU-s és nemzetközi környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályokból adódó 
kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen sikerült előrelépnie a Program céljai 
megvalósításának elősegítése érdekében.  
 
Kiemelt feladat volt a 2014-2020 közötti időszakra EU forrásokat biztosító KEOP tervezése 
és az Európai Bizottsággal történő egyeztetése. 
 
A környezetminőség javítása és a vízkészletek megőrzése 
 
2013. január 1-től hatályba lépett a hulladékról szóló törvény, amely átlátható és 
ellenőrizhető viszonyokat teremt az ágazatban, illetve lehetőséget ad a hulladékképződés 
nagyobb arányú csökkenésére és a hasznosítás arányának növelésére. Ennek egyik eszköze 
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a Kormány által elfogadott, a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának 
céljairól szóló rendelet, melynek célja a hulladék hulladéklerakótól való eltérítése. A 
törvénnyel összhangban elkészült és a Kormány elfogadta az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT), illetve az annak részét képező 
Országos Megelőzési Programot, amely kijelöli a hazai hulladékgazdálkodás új irányait 
(hulladék képződés megelőzése, hulladék hasznosításának ösztönzése). Az Országgyűlés 
elfogadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényt. 
A szabályozás célja, hogy – összhangban a hazai hulladékgazdálkodás átalakításával és az 
Európai Unió elvárásaival – olyan közszolgáltatási rendszer jöjjön létre Magyarországon, 
amely lehetővé teszi, hogy a közszolgáltató kiválasztásánál a gazdasági szempont mellett a 
szolgáltatás biztonsága és minősége is kiemelt hangsúlyt kapjon. Folyamatosan bővültek a 
lakossági szelektív gyűjtési rendszerek, illetve azok elérhetőségei. Az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult a „TeSzedd!” 
hulladékgyűjtési akció, amelyen több mint százezren vettek részt az ország 1.025 
településén, összesen 1.089 helyszínen, és több mint 5.000 tonna illegálisan elhagyott 
hulladékot gyűjtöttek össze. 
 
Kiemelt feladat volt a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, 
összhangban azzal, hogy az Európai Unió 2013-at a levegő évévé nyilvánította. Az új 
szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés egységes megelőzése 
és csökkentése. Emellett szükség volt az elérhető legjobb technikák alkalmazási 
kötelezettségének erősítésére, az új műszaki megoldások elterjesztésének további 
ösztönzésére. Az engedélyezési eljárás, a monitoring és a jelentési kötelezettségek egyes 
előírásainak egyszerűsítésével és átláthatóbbá tételével a jövőben csökkennek az 
adminisztrációs terhek. 
 
A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megkezdődött az „Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” című 
projekt megvalósítása, melynek részeként korszerű mintavevő készülékek és laboratóriumi 
mérőeszközök, valamint 2 darab mobil mérőállomás beszerzésére került sor. Emellett a 
KEOP támogatásával megkezdődött az OLM továbbfejlesztése projekt is, melynek célja – 
az elavult mérőműszerek és berendezések cseréjével, illetve a mérési adatok tárolását és 
feldolgozását biztosító rendszer fejlesztésével – a Mérőhálózat működése 
megbízhatóságának javítása. Több, a levegőminőséggel foglalkozó kormányzati honlap is 
létrejött, melyek célja a széleskörű tájékoztatás. 
 
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló nemzetközi egyezmény 
alapján a tárca részt vett több beruházással (például a verespataki aranybánya) kapcsolatos 
eljárásban és határozott álláspontot fogalmazott meg az engedélyezés hiányosságait illetően. 
A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos előzetes konzultációs eljárás nemzetközi 
szakasza sikeresen lebonyolításra került valamennyi szomszédos és EU-ország bevonásával. 
A környezettechnológiák hazai elterjesztésének ösztönzését segítette a Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtása. 2013-ban elkészült az első 2 éves 
jelentés a Kormány részére a Stratégia megvalósításának helyzetéről. Több új jogszabály 
született, amelyek célja a vegyi anyagok káros hatásainak csökkentése, valamint a 
hulladékuk kezelhetőségének elősegítése. Folytatódott a közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) és az öko-címke minősítő rendszer működtetése. 
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Megjelent a „Magyarország környezeti állapota 2013” című kiadvány, amely a környezeti 
mutatókra alapozva ismerteti a különböző környezeti elemek állapotát, változásait, a 
környezettel való gazdálkodás hatásait, illetve a környezet egészségügyi összefüggéseit.  
2013-ban összesen 226 óvoda kapott „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” címet (jelenleg 
633 óvoda rendelkezik ezzel a címmel). A Zöld Óvodákban központi szerepet kap az 
egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelés. 2013-ban 156 iskola nyerte el az 
„Ökoiskola” és az „Örökös Ökoiskola” minősítést (jelenleg az ökoiskolák száma 750 fölé 
emelkedett). Az ökoiskolák minőségbiztosítási, minőségfejlesztési rendszerrel 
gondoskodnak arról, hogy munkájukban a környezeti nevelés valamennyi műveltségi 
területen magas színvonalon történjen és szisztematikusan fejlődjön. A Zöld Forrás 
pályázat keretében a zöld civil szervezetek 75 pályázata kapott támogatást, többek között 
természetvédelmi feladatok megvalósítására, környezeti nevelés és szemléletformálásra. 
 
Folytatódott az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása, amely az egészséges ivóvíz 
biztosítása által hozzájárul a közegészségügyi helyzet javításához és a településfejlesztési 
célok megvalósításához. A csatornázás és a szennyvízkezelés fejlesztését célzó nemzeti 
program megvalósítását EU-s és hazai források segítették. A Magyarország vízgyűjtő-
gazdálkodási tervében foglalt intézkedések végrehajtásának célja a vizek jó állapotának és 
fenntartható használatának elérése. A felszín alatti vizek védelme stratégiai szintű feladat, 
hiszen a lakosság biztonságos ivóvízellátása döntően e forrásból történik. Az Ivóvízbázis-
védelmi Program folytatását EU-s és hazai források biztosították. A vizek védelme 
érdekében az Európai Unió nitrát irányelve alapján megtörtént a nitrátérzékeny területek 
listájának felülvizsgálata, és az újak kijelölése. Az Országos Környezeti Kármentesítési 
Program (a továbbiakban: OKKP) keretében a szennyezett területek kármentesítése EU-s 
támogatással folytatódott. Számos területen folytak térségi vízrendezési, vízminőség-javítási 
és rehabilitációs fejlesztések (EU-s és hazai támogatással). Befejeződött a Homokhátság 
Duna-völgyi részében a vizek mennyiségi és minőségi védelmét biztosító beruházás. A 
Komplex Tisza-tó projekt megvalósításának célja a Tisza-Körös-völgy vízgazdálkodásának 
stabilizálása, a mezőgazdasági termelés biztonságának javítása és az ökológiai értékek 
megőrzése. Folytatódott a vizek állapotának rendszeres megfigyelése és a monitoring 
rendszerek működtetése (például Szigetköz, Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó területén). 
 
A természeti értékek és területek védelme 
 
Az országos jelentőségű védett természeti területek kiterjedése 2013. december 31-én 
848.150,11 hektár volt. 2013-ban 1 új természetvédelmi terület (Fővárosi Állat- és 
Növénykert TT) létesítésére került sor. A Természetvédelmi kártalanítás előirányzaton 
1.394,2 millió forint állt rendelkezésre a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására. Ezt az összeget egészítette 
ki az ún. „zsebszerződések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása 
érdekében szükséges fedezet biztosításáról szóló 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 450 
millió forinttal. Ezen források mintegy 3.000 hektár védett és védelemre tervezett természeti 
terület állami tulajdonba vételét biztosították.  
 
Számos természetvédelmi jogszabály módosult, egyrészt Horvátország Európai Unióhoz 
való csatlakozása, másrészt a 2011. évben jelölt Natura 2000 területek jóváhagyása, illetve 
új védett gomba- és zuzmófajok kihirdetése miatt. A 23 új gomba- és 9 új zuzmófaj védetté 
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nyilvánításával a védett gombák száma 35-ről 58-ra, a védett zuzmók száma 8-ról 17-re 
emelkedett.  
 
Elkészült az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv, illetve a közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről szóló jelentés. Az ÚMVP 
támogatásával 2013-ban megkezdődött a Natura 2000 területek fenntartási terveinek 
elkészítése. 
 
Az előző évhez képest 2013-ban 3.746,3 hektárral, azaz 1,27%-kal nőtt a Nemzeti park 
igazgatóságok (a továbbiakban: Igazgatóságok) vagyonkezelésében lévő védett és 
védelemre tervezett természeti területek nagysága (294.212,7 hektár). Az Igazgatóságok a 
haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben 
látják el a természetvédelmi kezelési feladatokat. 2013 tavaszától, a „Földet a gazdáknak” 
program keretében az Igazgatóságok több mint 135.000 hektár összterülettel 2.000-nél is 
több birtoktestet hirdettek meg haszonbérleti pályázati eljárás keretében. 
 
Az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállományok létszáma a 2012. év végi 
állapothoz viszonyítva 9%-os növekedést mutatott, 2013. december 31-én összesen 11.878 
db.  
 
A KEOP „Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” című konstrukciója az 
igazgatóságok vagyonkezelésében lévő Natura 2000 és a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközpark kialakításához, valamint az állattartás 
körülményeinek javításához biztosított forrásokat. Az országszerte végzett jelentős mértékű 
barlangkutatói tevékenységeknek köszönhetően 2013-ban ismét növekedett hazánk ismert 
barlangjainak száma, illetve barlang járatainak hossza. KEOP támogatással állagmegóvó, 
illetve rekonstrukciós beavatkozások valósultak meg több barlangban is. Emellett számos 
földtani feltárás és alapszelvény, természetvédelmi szempontból jelentős felhagyott 
bányatérség, mesterséges üreg rekonstrukciója is megtörtént. 
 
2013 végén a Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma 244 fő volt. A Közfoglalkoztatási 
Programban nyáron 840 főt, télen 633 főt foglalkoztattak az Igazgatóságok. A program 
elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és 
kereseti lehetőséget. 
 
Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény 
felújításának köszönhetően – 2013. évben közel 1,4 millió fő volt. Folyamatosan bővült a 
Nemzeti Parki Termék Védjeggyel rendelkező termékkör: 2013-ban 97 pályázó több mint 
220 terméke kapta meg az elismerő címet. 2013-ban 47 település teljes közigazgatási 
területének egyedi tájérték felmérése készült el, amely 1.468 tájérték felvételezését 
jelentette.  
 
Megkezdődött a „Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer” című projekt 
megvalósítása, melynek célja a szakterületi nyilvántartások összekapcsolása. Az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztési projekt részeként megkezdődött a 
Természetvédelmi Szolgáltató Centrum kialakítása is. Folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer működtetése. 
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3) EU és nemzetközi együttműködés 

 
A tárca aktív diplomáciai tevékenységet folytatott az agrár- és környezetvédelmi 
kapcsolatok további erősítése és új piacok megnyitása érdekében. 
 
A Budapesti Víz Világtalálkozó című konferencián 105 ENSZ tagállamból mintegy 1.400 fő 
vett részt. A rendezvényen elfogadásra került az úgynevezett Budapesti Nyilatkozat 
„Fenntarthatóság a világban – vízbiztonság a világban” címmel, amelyben a jelenlévők 
megerősítették, hogy a 2015 utáni fenntartható fejlesztési célok között szükség van egy 
olyan önálló célra, amely a vízkérdéssel foglalkozik.  
 
Magyarország 2013. évben elnyerte az UNESCO MAB Kormányközi Koordinációs 
Bizottság tagságát. A tárca aktívan közreműködött a kétoldalú (horvát-magyar) Mura-
Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum ötoldalúvá bővítésében. Az ötoldalú 
Mura-Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum fejlesztési koncepciója a legjobb 
négy között végzett az első European River Prize gálán. 2013-ban három, Magyarország 
által benyújtott természetvédelmi témájú LIFE+ pályázat nyert, mely összesen 8,2 millió 
euró európai uniós támogatást jelent.  
 
Az Unió Közös Agrárpolitikájának reformja során a tárca eredményesen képviselte a 
nemzeti érdekeket (például sikerült elérni, hogy Magyarország izoglükóz kvótája 30 ezer 
tonnával emelkedjen; a kiegészítő nemzeti támogatás (top up) utódjaként alkalmazott 
átmeneti nemzeti támogatás – fokozatosan csökkenő keretekkel – 2020-ig továbbvihető; 
növekedett a termeléshez kötött támogatások támogatási szintje). A közös agrárpolitika 
céljaival és eszközeivel összefüggésben közös nyilatkozatot fogadtak el a visegrádi 
országok, valamint Bulgária, Románia és Szlovénia (V4+3) agrárminiszterei 2013. 
szeptemberben.  
 
A tárca aktívan részt vett az Európai Unió által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési 
(Twinning és TAIEX) projektekben. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a 
továbbiakban: FAO) és a Magyar Kormány között 2007-ben létrejött megállapodásban 
foglaltakkal összhangban a tárca folytatta az ösztöndíjas program működtetését, amely 
2013-ban további 15 külföldi hallgatóval egészült ki.  
 
Megalakult a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma, amely kiemelt szerepet 
tölt be a Nemzeti Vidékstratégia „Vidékfejlesztési együttműködések a határon túli 
magyarsággal” programja megvalósításában. 
 
Három év munkájának lezárásaként véglegesítésre került a higanyról szóló Minamata 
Egyezmény, amelyet 2013 októberében hazánk is aláírt. Az Egyezmény nemzetközi szinten 
szabályozza a higany okozta környezeti és egészségügyi problémákat. 
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II. 

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi költségvetésének végrehajtása 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján 
a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2013. évi költségvetési előirányzatai fő 
összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra. 

 
                                                                                  millió forintban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Támogatás 193.272,6 187.408,3 187.875,3 

Bevétel 181.960,6 312.645,7 259.827,9 

Kiadás 375.233,2 558.306,6 421.426,4 

Keletkezett 
maradvány 

 
  85.148,5 

 
A fejezeti szinten teljesített költségvetési támogatás 5.397,3 millió forinttal, 2,8%-kal 
alacsonyabb az eredeti előirányzatnál. Ez a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján a fejezet 
részére elrendelt zárolással van összefüggésben, amely 11.880,0 millió forint összegű 
zárolást írt elő a VM fejezet részére, ez az összeg az 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján az év folyamán 10.880,0 millió forintra módosult.  
A módosított támogatási előirányzatot 467,0 millió forinttal meghaladó teljesítés a Kormány 
jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető 20/13/00/00 Peres ügyek 
előirányzat többlet kiadásainak eredménye.  

 
A bevételi teljesítés 42,8%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A 77.867,3 millió 
forint többletbevételhez az alábbiak járultak hozzá: 

• az uniós támogatások nemzeti maradványrészéhez kapcsolódó uniós többletbevétel; 
• a Nemzeti Agrár-kárenyhítési alapba befolyt gazdálkodói befizetés; 
• uniós támogatások elszámolásához kapcsolódó árfolyamnyereség; 
• az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb 

összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési 
pénzeszközökből származik. 

 
A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 112,3%-os teljesítését a fentiekben említett 
többletbevételek tették lehetővé. 
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi: 

- intézményi előirányzatok 12.230,1 millió forint; 
- fejezeti kezelésű előirányzatok 72.918,4 millió forint; 
Összesen: 85.148,5 millió forint. 
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A Kormány, a vidékfejlesztési miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott 
jogszabályi felhatalmazás alapján, a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint 
alakultak a 2013. év során. 

 
         millió forintban 

Megnevezés Támogatás Saját 
bevétel 

Kiadás Kiadásból 
személyi 
jellegű 

Kiadásból 
kormányzati 

beruházás 

Törvény szerinti eredeti 
előirányzat 

193 272,6 181 960,6 375 233,2 28 840,1 0,0 

Törvényi módosítás 563,6  563,3   443,8   

Törvényi módosított 
előirányzat 

188 028,9 194 135,6 382 164,5 27 686,1 0,0 

Módosítások:           

1) Kormányzati hatáskörben           

1530/2013.(VIII.12.)Kh. KVV 
szektor hitelezésének elősegítése 220,0  220,0    
1331/2013.(VI.13..)Kh. Állami 
ménesgazdaság kiemelt 
fejlesztése 181,0  181,0    
1874/2013.(XI.28..) Kh 
Gyöngyös és térsége vízellátás 
vizsgálat 19,3  19,3    

1817/2013.(XI.14.) Kh Abasár 
ivóvíz biztosító kutak vizsgálata 170,0  170,0    
1856/2013.(XI.19.) Kh. 
Kockázatkezelési rendszer 
működtetése és fejlesztése -62,8  -62,8    

1528/2013.(VIII.12.) KH. 
Parlagfű elleni védekezés -42,1  -42,1    

1593/2013.(VIII.29.) Kh. 
Vadászati Monitoring Rendszer 
kialakítása -10,0  -10,0 -5,0 
1291/2013.(V.28.) Kh. Országos 
Vadgazdálkodási Adattár 
működtetése -25,4  -25,4    

1899/2013.(XII.4.) Vas megyei 
pilot projekt végrehajtása -40,4  -40,4    
1318/2013.(VI.12.) Kh. Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság 
támogatása -20,0  -20,0    

1950/2013.(XII.17.) Szigetközi 
monitoring -7,0  -7,0 -1,2   

1560/2013.(VIII.16.) Kh. 
Catastrum folyóirat -0,6  -0,6    

1868/2013.(XI.19.) Kh. Zárolás 
csökkentésre vált. -10 580,0  -10 580,0 -280,4   
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1159/2013.(III.28.) Kh. 
Illetménykompenzáció 385,0  385,0 303,2   

1990/2013.(XII.29.) Kh. 
Illetménykompenzáció 16,8  16,8 13,4   

20/2005. (II.11.) Korm.rend. 
Ösztöndíjas foglakoztatottak 2,5  2,5 2,5   

8/2005. (II.8.) PM rendelet 
Prémiumévek Program 254,3  254,3 200,5   

1949/2013.(XII.17.) Kh. FAO 
ösztöndíjas program -67,6  -67,6    

1510/2013.(VIII.1.) Kh Agrár 
szakképző iskolák átvétele 3 013,1  3 013,1 2 127,7   
1745/2013.(X.17.) Kh. 
szakképző iskola átvétele Pettkó-
Sz. 36,8  36,8 29,0   

1719/2013.(X.9.) Kh. szakképző 
iskola átvétele Soos 18,0  18,0 14,2   
1592/2013.(VIII.29.) Kh. 
Világörökségi gondnoksági 
feladatok 31,0  31,0 12,3   
1561/2013.(VIII.16.) Kh. 
Meteorológiai feladatok 
finanszírozása 75,0  75,0    
1718/2013.(X.9.) Kh. 
Hidrometeorológiai hálózat 
fenntartása 35,9  35,9    
1400/2013.(VII.2.) Kh. A Jász-
N-Sz Megyei arborétum 
fenntartása 9,8  9,8 7,6   
1068/2013.(II.19.) Kh. Nemzeti 
Forgalmi Jegyzés, MAL-per 
költségeinek fedezete 56,3  56,3    

1509/2013. (VIII.1.) Kh. 
Védelmi felkészülés 3,0  3,0    

1173/2013. (IV.5.) Kh. NTG 
kiadásaira -54,2  -54,2    

1923/2013 (XII. 11.) Közszolg. 
tisztv. tartós külsz. 5,6  5,6 3,2   

1992/2013. (XII. 29.) Kh. OTrT 
felülvizsgálat -25,7  -25,7 -3,5   

1993/2013. (XII. 29.) Közszolg. 
tisztv. tartós külsz. -17,8  -17,8 -14,0  

1118/2013. (III. 8.) Kh. FAO 
ösztöndíjas program -82,2  -82,2   

Összesen: -6 502,4 0,0 -6 502,4 2 409,5 0,0 

2) Fejezeti hatáskörben           

Más fejezettől átvett 74,5   74,5   

Maradvány   48 764,1 48 764,1    
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Többletbevétel és maradv. átvétel   98 883,4 98 883,4 745,6 

Összesen: 74,5 147 647,5 147 722,0 745,6 0,0 

3) Intézményi hatáskörben           

Többletbevétel és maradv. átvétel   31 801,8 31 801,8 7 027,7   

Kiemelt ei.-k közötti átcsop.       -1 342,1   

Maradvány igénybevétel   9 488,4 9 488,4 509,5   

Összesen: 0,0 41 290,2 41 290,2 6 195,1 0,0 

Módosított előirányzat 187 408,3 370 898,3 558 306,6 38 637,9 0,0 
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III. 
Intézményi előirányzatok teljesítése 

 
1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése 

 
A VM intézményei 2013. évben ellátták a hatósági és szakigazgatási, valamint a kifizető 
ügynökségi feladatokat, a vidékfejlesztés, a növényvédelem, az agrár-
környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a termőföld minőségi 
védelme, az erdészet, a térképészet és földügy, a mezőgazdasági minősítés és génmegőrzés 
területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés állami 
feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és 
közművelődési tevékenységeket, a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel, valamint 
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is. 
 
A minisztérium szakmai felügyelete alá 2013. december 31-én összesen 89 önálló 
költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott. 2013. évben a legfontosabb 
változás volt, hogy 2013. augusztus 1-jével, valamint augusztus 31-ével a VM átvett 41 
agrárágazati szakképző intézményt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a 
továbbiakban: KLIK), a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő 
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskolát és Kollégiumot, valamint 2013. augusztus 
31-ével a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartásában működő Soós István Borászati 
Szakképző Iskolát. Az átvett intézményekből összesen 42 önálló költségvetéssel rendelkező 
intézmény került megalapításra, így 2013. december 31-én a VM fenntartásába 46 önállóan 
működő és gazdálkodó középfokú szakképző iskola tartozott. Az átvétel jogi lehetőségét a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 5. 
§ (14) bekezdése adta, amely alapján az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó 
szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag a 
vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában vagy 
nem állami fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével kötött – 
szakképzési megállapodás alapján folyhat.  
 
Ezen túlmenően az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 
10.) Korm. határozat, továbbá a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált 
agrárkutató hálózat kialakításáról szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján 2013. 
évben megkezdődött a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutatóhálózat 
kialakítása. A 385/2013. (XI. 17.) Kormány rendelet alapján 2014. január 1-jétől egyes 
agrárkutató társaságok feladatait a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a 
továbbiakban: NAIK) látja el, amely ettől az időponttól kezdve a tárca irányítása alá tartozó, 
2013. évben még önállóan működő 6 agrárkutató intézet feladatait is integrálja. 
 
A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények eredeti engedélyezett létszám 
előirányzata 2013. évben 8.244 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 12.063 fő volt. 
A munkajogi létszám eredeti előirányzathoz képest való jelentős eltérése az évközben átvett 
középfokú szakiskolák foglalkoztatotti létszámából adódik.  
 

A VM által felügyelt intézményeknek a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat  alapján, a 2013. évi 
költségvetési hiánycél biztosítása érdekében összesen 1.554,3 millió forint zárolást kellett 
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végrehajtaniuk, amelyből az államháztartásért felelős miniszter engedélyével 300,0 millió 
forint saját bevétel befizetésével került kiváltásra.  
 
A 2013. évben képződött intézményi maradványból (12.230,1 millió forint) 11.456,9 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg 773,2 millió forint a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege. 
 
Az intézmények 2013. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi 
táblázatban mutatjuk be. 
 

millió forintban 

cím/ 
alcím 

Megnevezés 
Költségvet

ési 
támogatás 

Bevétel 
(+előző évi 
maradvány 

igénybevételével) 

Kiadás 
Kiadásból: 

Személyi juttatás 

1 2 3 4 5 6 

01 00 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
igazgatása 

5 951,6 4 701,5 9 542,1 4 019,0 

02 01 
Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

4 868,0 13 574,8 16 703,1 4 859,3 

03 00 
Földmérési és 
Távérzékelési Intézet 

626,1 4 153,0 4 405,6 1 268,5 

04 00 Állami Ménesgazdaság 434,2 191,1 469,6 104,1 

05 00 
Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Hivatal  

10 176,3 7231,4 16 574,4 6 943,3 

06 00 
Mezőgazdasági 
középfokú szakoktatás 
intézményei 

7 983,2 4821,2 11 667,8 5 336,7 

07 00 
Közművelődési 
intézmények 

442,2 164,0 596,3 295,9 

08 00 Agrárkutató intézetek 2 041,8 2879,4 4 108,0 1 346,2 

10 00 
Génmegőrzési 
intézmények 

536,3 1205,7 1 176,7 443,5 

12 00 
Országos 
Meteorológiai 
Szolgálat 

678,6 1338,2 1 766,7 778,3 

13 00 
Nemzeti 
Környezetügyi Intézet 

1 511,1 955,5 1 890,3 770,8 

14 00 
Nemzeti park 
igazgatóságok 

3 683,4 18 273,0 19 527,0 3 805,8 
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15 00 

Környezetvédelmi, 
természetvédelmi és 
vízügyi hatósági 
szervek 

4 107,1 5331,2 9 059,8 4 663,1 

17 00 
Nemzeti 
Földalapkezelő 
Szervezet 

1 732,4 323,1 1 931,4 1 082,8 

18 00 

Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet 

332,1 2169,6 2 294,5 616,3 

19 00 
Agrárgazdasági Kutató 
Intézet 

670,8 783,3 1 377,3 473,0 

1-19 cím összesen 45 775,2 68 096,0 103 090,6 36 806,6 

 
 

2. Intézmények vagyoni helyzete 
 
A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az 
összesített mérlegfőösszeg 452.865,2 millió forintra csökkent. A csökkenés a tárca 
költségvetésében a nemzeti társfinanszírozott kiegészítő uniós támogatási előirányzatok 
uniós forrás része, illetve a költségvetésen kívüli tételeknek minősülő úgynevezett közvetlen 
agrártámogatásokkal kapcsolatban a kifizető hatóságnál korábban nyilvántartott követelések 
számviteli nyilvántartásokból történő kivezetése miatt következett be. Az eszközérték fele-
fele részét adják a befektetett eszközök és a forgóeszközök. 
 
A befektetett eszközök állományát 1,1%-os, (előző évi 212.800,1 millió forintról 215.137,6 
millió forintra) enyhe mértékű növekedés jellemzi.  
 
Az immateriális javak állománya 33,4%-kal emelkedett (3.311,6 millió forintról 4.416,4 
millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 7,9%-kal növekedett (191.846,8 millió 
forintról 206.939,8 millió forintra), amely főként az intézmények vagyonkezelésében lévő 
ingatlanállomány növekedésének következménye.  
 
A gépek, berendezések és a járművek állománya is jelentősen (39,4, illetve 81,1%-kal) nőtt. 
Ez elsősorban az uniós pályázati forrásból megvalósuló beszerzésekkel van összefüggésben. 
A tenyészállatok állománya kis mértékben (5,7%) nőtt az előző évihez képest. 2013. évben 
a beruházások, felújítások 1,0%-kal alacsonyabbak a 2012. évinél.  
A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedések könyv szerinti értéke 
minimális szintre csökkent le, ami a VM igazgatása könyveiben lévő TIG 
Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TIG) részesedések könyvekből való 
kivezetésével magyarázható. 
 
A forgóeszközök állományát jelentős csökkenés jellemzi, ami a korábban már említett 
követelések számviteli nyilvántartásokból való kivezetésével van összefüggésben. 
 
A készletek és egyéb aktív pénzügyi elszámolások és pénzeszközök állománya egyaránt 
növekedett a 2012. évi záró állományhoz viszonyítva. 
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A források között a saját tőke állománya csökkent, az előirányzat-maradványokat tartalmazó 
tartalékok állománya növekedett, míg a kötelezettségek állománya szintén csökkent. 
 

3. VM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és 
részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezése alapján társasági 
részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya, ezért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
(továbbiakban: MNV Zrt.) és a VM 2013. április 18-i hatálybalépéssel megszüntette a TIG 
vagyonkezelési szerződését. Egyidejűleg hatályba lépett az SZT-39181. számú megbízási 
szerződés, amelyen alapuló meghatalmazás által biztosított tulajdonosi jogokat, tagi jogokat 
gyakorolja a VM. A meghatalmazás 2014. szeptember 30-ig szól.  
 
A TIG tevékenységi- és eredménystruktúrája az alapfeladatból, illetve az alapfeladat által le 
nem kötött kapacitások hasznosításából tevődik össze. Tekintettel a TIG 
költségstruktúrájára, ahol magas az állandó költségek hányada, a szabad kapacitások 
hasznosításával szemben változó költség nem mutatható ki, amiből következik, hogy a 
szabad kapacitások jövedelmezősége, fedezeti aránya igen jelentős.  
A 2013. évi Gazdaságbiztonsági Tartalék (GT) készlet TIG-nek kezelésre történő kiadása 
alapítói határozattal valósult meg. A GT készlet kezelése a TIG közfeladata, melyet a TIG 
folyamatosan végzett 2013. évben is. 
Az alapfeladat ellátása keretében a készletek feltöltése folyamatosan megvalósult a 
visszapótlási határidőkre.  
 
A TIG 2013. évi gazdálkodását előnytelen piaci körülmények között folytatta. Mindezek 
mellett azonban a TIG a GT kezelése tekintetében kötelezettségeinek eleget tett. 2013. 
december 31-i fordulónapon a TIG Nonprofit Kft. éves várható adatokon alapuló 
előrejelzése szerinti mérleg szerinti eredménye 1.923,7 millió forint veszteség, ami a 2012. 
évi veszteség 171%-a és a 2013. évre tervezett veszteség 211,5%-a. Amennyiben a 
rendkívüli ráfordítások közül a térítésmentesen átadott multirezisztens burgonya bruttó 
értékének hatását kiszűrjük, a várható számított mérleg szerinti eredmény -781,3 millió 
forint, mely mind bázis-, mind tervszint alatti értéket képvisel. 
 
A háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről szóló 
1269/2013. (V. 17.) Kormány határozat alapján 2013. június hónapban alapfeladatként a 
vonatkozó Alapítói határozatok értelmében, a Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált 
„Háztáji program” burgonya alprogram keretében beszerzésre és térítésmentes átadásra 
került multirezisztens burgonya számviteli elszámolása a rendkívüli ráfordítások között 
szerepel. Ezzel összefüggésben a tulajdonosi jogokat gyakorló VM tőkeemelést hajtott 
végre 0,3 millió forint jegyzett tőkeemelés formájában és 1.191,9 millió forint pénzeszközt 
adott át a tőketartalék javára.  
 
A megbízási szerződés alapján az MNV Zrt. részére mind a szerződéskori jegyzett tőke, 
mind a tőkeemelés számvitelileg átadásra került. 
 
Az OHÜ Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: OHÜ) a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
2011. október 6-án jegyezte be a Cégnyilvántartásba, 0,5 millió forint jegyzett tőkével a 
vidékfejlesztési miniszter alapításában. Az OHÜ kizárólagos tulajdonosa a magyar állam. 
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Az OHÜ Magyarországon egyedüli koordinátorként irányítja, szervezi és ellenőrzi a 
lakossági, valamint az ipari szelektív hulladékgyűjtést. Az OHÜ ennek legfontosabb 
tevékenységeit az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervben foglaltak szerint 
szervezi és végzi. Az OHÜ közhasznú tevékenysége keretében végzi továbbá mindazon 
feladatait, amelyekre a jogszabály kötelezi. Az OHÜ működéséhez és szakmai feladatainak 
ellátásához szükséges források a VM fejezet költségvetésében két fejezeti kezelésű 
előirányzaton kerültek megtervezésre, 2013. évben összesen 13.947,2 millió forint 
összegben, amelynek felhasználása részletesen az adott fejezeti kezelésű előirányzatnál 
kerül kifejtésre.  
 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: MBKI) 2006-ban két 
Kft-t alapított (Biomi Kft., Soft Flow Biotechnology Kft.), 2007. évben egy meglévő Kft-
ben szerzett részesedést (Saniplant Kft.).  
 
A Saniplant Kft.-ben az MBKI-nak 20%-os tulajdoni hányad mellett 0,8 millió forint 
összértékű részesedése volt 2013. december 31-én. Az állami tulajdoni részesedés 
megszerzése kizárólag „know-how”-val, mint nem szabadalmazott szellemi termék 
apportjával történt. Költségvetési támogatást nem fordítottak rá. 
 
A Biomi Kft-vel és más gazdálkodó szervekkel közösen konzorciumi együttműködéssel 
sikeres Jedlik-pályázatot adott be „Mangalica termékek versenyképességének javítása 
komplex vizsgálati portfolió felhasználásával” tárgyában, aminek eredményeképpen 82 
millió forint támogatást nyert. Ez a projekt 2009-ben indult és 4 éves futamidejű, 2013-ban 
zárult. 
 
2013. évben kivezetésre került a Soft Flow Biotechnology Kft. üzletrész értéke a 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont számviteli nyilvántartásából, így a 2013. 
december 31-i fordulónapon már nem szerepelt abban. 
 
Az MBKI a spin-off cégekkel együttműködve azon dolgozik, hogy a hasznosítható kutatási 
eredményekre épülő szolgáltatások piaci körülmények közötti értékesítése megvalósuljon. 
Az említett cégekkel együtt folyamatosan nyújtanak be különféle pályázatokat, mivel a 
jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a fontosabb pályázatok esetében, hogy a 
kutatóközpont önállóan pályázzon.  
 
A VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2013-as 
költségvetési évben sem kapott osztalékot a GAK Nonprofit Közhasznú Kft.-től a törvényi 
kizárás alapján (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; 4. § (3) bekezdés). A GAK 
Nonprofit Közhasznú Kft.-ben a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 0,5 millió forint 
összegű részesedéssel rendelkezik. A Társaság 2008. szeptember 2-án átalakulással jött létre 
41,8 millió forintos jegyzett tőkével, főtevékenysége természettudományi, műszaki kutatás, 
fejlesztés. 
 
A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Jánoshalma (VM KASZK) iskolának 1 db 0,1 millió forint értékű 
részesedésként nyilvántartott befizetett törzstőkéje volt az Alföldi Tej Értékesítő és 
Beszerző Kft-ben. 2005-ben, az Alföldi Tej Kft. vállalta, hogy megvásárolja az iskolában 
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termelt tejet, ha az intézmény részesedést vásárol a társaságban. Az eltelt 8 év alatt 
osztalékot nem kaptak, mivel a megvásárolt üzletrészösszeg csekély mértékű. 
 
 

4. Intézmények 2013. évi gazdálkodásának bemutatása 
 
A továbbiakban a VM által felügyelt központi költségvetési szervek 2013. évi gazdálkodását 
a fejezeti címrend szerint mutatjuk be.  
 
1. Cím: Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása  
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása [(a továbbiakban: VM igazgatása) törzskönyvi 
azonosító száma: 305679, honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-
miniszterium] 2010. évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi 
igazgatása és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatásának jogutódjaként jött 
létre. 
 
A VM igazgatása ellátja a minisztérium igazgatási tevékenységét, ezen belül a működéshez 
szükséges létszám, személyi juttatások, munkaadói járulékok pénzügyi költségvetés 
gazdálkodási tervezését, előirányzat-módosítási feladatait, valamint a könyvvezetési 
kötelezettségeit.  
 
A VM igazgatása éves gazdálkodását 9.542,1 millió forint kiadás, ebből a költségvetési 
támogatás összege 5.951,6 millió forint felhasználásával valósította meg. A VM igazgatása 
2013. évi eredeti 5.588,4 millió forint támogatási előirányzata 2013. évben 5.951,6 millió 
forintra változott. 
 

A 2013. évi tényleges kiadás teljesítését a 2012. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi 
táblázat szemlélteti: 

 
     millió forintban 

Megnevezés 2012. 2013. 2013/2012 (%) 
Kiadás: 10.147,8 9.542,1 94,0 
Ebből személyi 
juttatás 

3.830,1 4.019,0 104,9 

Bevétel (előző évi 
maradvánnyal) 

5.697,4 4.701,5 82,5 

Költségvetési 
támogatás 

5.292,3 5.951,6 112,4 

Engedélyezett 
létszám előirányzat 
(fő) 

598 598 100,0 

 
A VM igazgatása cím kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz 
viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 94,5%, a dologi kiadások előirányzatának 
teljesítése pedig 78,4%.  
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A VM igazgatása kiegyensúlyozott gazdálkodása egész év során biztosított volt, amihez 
hozzájárult az is, hogy 2013. évben is szigorú és takarékos gazdálkodást folytatott az 
intézmény a korábbi évekhez hasonlóan, elsősorban a külföldi kiküldetések, a 
reprezentációs kiadások, a fordítás, tolmácsolás és a továbbképzések területén. 
 
Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, 
mely 4.019,0 millió forint felhasználásával biztosította az illetménnyel és a béren kívüli 
juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a 
személyi juttatásokkal összhangban alakult.  
 
A dologi kiadások 2.707,8 millió forintban teljesültek. Az eredeti 1.197,6 millió forint 
összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés az előző évi maradvány 
felhasználásával, az ÚMVP és a HOP Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) 
pénzforgalom nélküli tételeivel, a pénzügyi szolgáltatások kiadásaival (a fejezeti kezelésű 
előirányzatokat terhelő tranzakciós költségeket a VM igazgatása finanszírozta), továbbá az 
egyes évközbeni célprogramok végrehajtásával (például a 20/03/06/00 Hungarikum 
Bizottság feladatainak támogatása) indokolható. A dologi kiadások előirányzat ezen kívül 
fedezetet nyújtott a minisztérium külföldi kiutazásaira, a FAO Európai Regionális és 
Alregionális Hivatal üzemeltetésére, a dolgozók 2013. évi továbbképzésére, konferenciákon 
való részvételekre, reprezentációs kiadásokra, reklám- és propaganda kiadásokra, fordításra, 
tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatás 
biztosítására is. A dologi kiadáson belül jelentősebb tételt képviselnek továbbá a 
kommunikációs szolgáltatások, amelyek – a vagyonkezelt ingatlanok internettel és 
telefonszolgáltatással kapcsolatos költségein túl – tartalmazzák a FORRÁS SQL/KGR 
rendszer Nemzeti park igazgatóságok részére történő bevezetésének kiadásait is. Szintén 
számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, melyek a korábbiakban említett 
pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően a vagyonkezelt ingatlanok üzemeltetési és 
közüzemi költségeiből adódnak, továbbá ide tartozik a vásárolt termékek és szolgáltatások 
ÁFÁ-ja. 
 
Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 1.239,8 millió forint, ami azzal van 
összefüggésben, hogy a TIG részére a háztáji program burgonya alprogramjának 
megvalósításához szükséges tőkeemelés a tulajdonosi joggyakorló VM igazgatásán 
keresztül került biztosításra, 1.192,2 millió forint összegben. 
 
Felújítások, beruházások címen 10,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, a teljesítés 490,8 millió forint volt. A beruházások döntő hányada a KEOP-
2.2.2/B/2F/09-11-2012-0001 „A Vízügyi szervezetek Informatikai hálózatainak Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózati (NTG) csatlakoztatása” című projekt keretében vásárolt router és 
tűzfal licencekhez kapcsolódik. 
 
A VM igazgatása 2013. évi eredeti bevételi előirányzata 137,3 millió forint volt, amelyet az 
intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 4.136,5 millió forint összegben. 
 
A bevételek túlnyomó része a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből 
származik, melyeknek főbb tételei az alábbiak: 
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• az ÚMVP és a HOP TS előirányzatból a kiegészítő munkaerő foglalkoztatásának 
finanszírozására átvett bevételek, valamint a pénzforgalom nélküli tétlenként 
lekönyvelt tételek; 

• az ÁROP, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) és 
KEOP projektekre az NFÜ-től átvett források; 

• a háztáji program burgonya alprogramjának finanszírozására átvett források; 
• a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos Külügyminisztérium általi visszatérítések. 

 
Az igazgatás bevételeit képezték továbbá: 

• az igazgatási szolgáltatási díjbevételek; 
• továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díj bevételek; 
• a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések. 

 
A VM igazgatása 2012. évi előirányzat-maradványa 913,5 millió forint volt, amelyből 565,0 
millió forint került felhasználásra 2013. évben. 
 
A 2013. évi előirányzat maradvány összege 1.459,5 millió forint, amelyből 1.292,9 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.  
 
A VM igazgatása 2013. évi eredeti létszám-előirányzata 598 fő volt. Az ÚMVP és HOP TS 
státuszon (megbízásos jogviszonyban) foglalkoztatottak létszáma 114 fő volt 2013. 
december 31-én. Ezen túlmenően az igazgatás 10 főt foglalkoztat a FAO intézmények 
működtetésével összhangban. Az igazgatási cím átlagos statisztikai állományi létszáma 
2013-ban 589 fő. 
 
A VM igazgatása 2013. évben alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új 
részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával 
sem rendelkezett.  
 
Az év folyamán a tárca összesen 16,7 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 
lakásvásárlás és felújítás céljára. 
 
2/1. Alcím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) törzskönyvi 
azonosító száma: 598349, honlapjának címe: http://www.nebih.gov.hu/. A Hivatal 2012. 
március 15-én jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával.  
 
A NÉBIH működését és feladatait 2013. évben központja és 19 megyei kormányhivatalba 
integrált területi szerve útján látta el. 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 
alapján a NÉBIH kijelölésre került, mint  
 

• növénytermesztési hatóság, 
• talajvédelmi hatóság, 
• élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, 
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• tenyésztési hatóság, 
• erdészeti hatóság, 
• vadászati hatóság, 
• halászati hatóság, 
• borászati hatóság, 
• mezőgazdasági igazgatási szerv, 
• pálinkaellenőrző hatóság. 

 
A NÉBIH tevékenységét országos illetékességgel látta el. A NÉBIH országos laboratóriumi 
hálózatot, továbbá fajtakísérleti állomásokat és fajtakitermesztő állomást működtetett. A 
NÉBIH közreműködött a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek 
végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátta az ország képviseletét egyes európai 
uniós és nemzetközi szervezetekben. Fentieken túl feladatai közül kiemelendő, hogy a 
NÉBIH részt vett a szakemberképzésében, illetve az élelmiszer- és takarmánybiztonság 
vonatkozásában közreműködött a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika 
végrehajtásában. 
 

A NÉBIH a VM felügyelete alatt - elsősorban a szakmapolitikai szempontok érvényesülése 
céljából - szervezte, összehangolta és ellenőrizte a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek szakmai tevékenységét, gyakorolta a szakmai 
irányítást. 
 
A NÉBIH kiemelt feladatai közé tartozik 2012. évtől az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
bevallások és befizetések kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése. 
 
A NÉBIH országos illetékességgel első fokon kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést 
végezhet, ha az adott esemény stratégiai fontosságú, akár nemzetgazdasági érdekből, akár 
azért, mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatot 
jelent. A 2013. év eseményeiből kiemelendő, hogy elfogadásra került az 1703/2013. (X. 8.) 
Korm. határozatban az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022), melynek 
kidolgozásában a NÉBIH munkatársai is tevékeny szerepet vállaltak.  
 
A stratégiai célok megvalósítása érdekében a hatóság felügyeleti funkciói erősítésének 
egyik alappillére az informatikai rendszerek fejlesztése. Az EKOP keretében 2013. évben a 
NÉBIH pályázati támogatást nyert az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer, azaz 
a FELIR rendszer fejlesztésére. A FELIR rendszer fejlesztésével egyrészt mintegy 400 ezer 
ügyfél ügyintézése válik hatékonyabbá, másrészt a NÉBIH és a megyei és járási 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei által ellátott évi 200 ezer 
ellenőrzés kerülhet hatékonyabban ütemezésre, valamint egységesen és szakszerűbben 
elvégzésre. 
 
A NÉBIH a napi hatósági-igazgatási feladatok mellett a kommunikációra is jelentős 
erőforrásokat fordított annak érdekében, hogy mind az élelmiszerlánc szereplői, mind a 
fogyasztók – különösen a jövő fogyasztói, azaz a gyermekek – tisztában legyenek az 
élelmiszerbiztonság és higiénia fontosságával. A szemléletformáló kommunikáció során 
nagy hangsúlyt kapott a NÉBIH Zöld számának megismertetése a lakossággal, hiszen a 
NÉBIH célja az ellenőrzésen túl, a fogyasztói tudatos szemlélet kialakítása, illetve az egyéni 
felelősségvállalás erősítése. A „Zöld szám” bejelentő vonalára a 2013. évben összesen 
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mintegy 3500 db megkeresés érkezett. Az „Ételt csak okosan!” kampány célja a 
tudatformálás, az otthoni élelmiszerbiztonságra nevelés, megfelelő higiéniai és 
konyhatechnológiai szabályok, valamint a NÉBIH tevékenységének közérthető formában 
történő bemutatása volt minden hétköznapi ember számára. 
 
A NÉBIH tevékenységei között kiemelendő még a felelős állattartás széles körű 
tudatosítása, ami 2013. évben a „Szabad a Gazdi” programmal indult el. Szintén 2013. 
egyik eredménye, hogy a NÉBIH honlapján elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). 
 
A NÉBIH 2013. évi gazdálkodását 4.999,1 millió forint eredeti költségvetési támogatással 
és 6.058,5 millió forint tervezett bevétellel kezdte meg. Az eredeti 2013. évi kiadási 
előirányzat 11.057,6 millió forint volt. Ez az év során 18.791,1 millió forintra módosult, a 
teljesítés 16.703,1 millió forint.  
 
A NÉBIH módosított személyi juttatási előirányzata 5.246,4 millió forint, a teljesítés pedig 
4.859,3 millió forint.  
 
A dologi kiadásokra fordítható előirányzat összességében az év folyamán biztosította a 
szakterületek feladatai ellátásának fedezetét. A 2013. évi eredeti előirányzat 4.665,2 millió 
forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9.000,6 millió forint. Az év folyamán a 
dologi kiadások 7.936,9 millió forintra teljesültek. A 2013. évi módosított előirányzat 9,9%-
kal, míg a teljesítés 2,3%-kal haladja meg a 2012. évi tényadatokat. Az eredeti 
előirányzathoz viszonyított magas módosított előirányzatot az okozza, hogy a 2013. évben 
még nem került megtervezésre a NÉBIH eredeti költségvetésében az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj. A dologi kiadások jelentős részét a készletbeszerzések, a szolgáltatási 
kiadások és a működési célú ÁFA befizetés teszik ki. 
 
A NÉBIH beruházásra 1.358,1 millió forintot, míg felújításra 332,7 millió forintot költött 
2013-ban. A felhalmozási kiadások 2012. évhez viszonyított nagyságrendi emelkedését a 
2012-ben bevezetett élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10%-os fejlesztési kerete 
okozta. A felügyeleti díj fejlesztési keret terhére 2013-ban csaknem 1.000,0 millió forint 
összegű felújítás és beruházás valósult meg. A felügyeleti díjból finanszírozott fejlesztési 
kiadások mintegy kétharmadát eszközbeszerzés, elsősorban laboratóriumi vagy a hatósági 
ellenőrzések során használható műszerek beszerzése tette ki. A járművek között 
tehergépjárművek kerültek beszerzésre mintaszállításhoz, illetve a kiemelt ellenőrzésekhez. 
Jelentős tétel volt az ingatlanok felújítására szánt összeg, figyelemmel arra, hogy a NÉBIH 
telephelyeinek műszaki állapota erősen leromlott volt.  
A NÉBIH – a 2013. évi költségvetési törvény szerint – kiadásait több mint 50%-ban 
működési-, hatósági-, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozza. A működési bevételek 
a 2013. évben 12.301,5 millió forintra teljesültek.  
 
Az egyéb jogcímen befolyt bevételek közül kiemelkedik a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás 
keretéből és a delegált feladatok elkülönített keretéből érkezett forrás. 
 
A NÉBIH 2012. évi előirányzat-maradványa 1.224,0 millió forint volt, amiből 1.193,8 
millió forint került felhasználásra 2013. évben. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 
1.765,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  
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A NÉBIH 2013. évi engedélyezett létszáma 1.123 fő, az átlagos statisztikai állományi 
létszám 1.123 fő volt. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, 
alapítványokat nem támogat, gazdasági társaságokban nem vett részt.  
 
Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH 70,6 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt 
nyújtott. 
 
3. Cím: Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 
A 3. cím a Földmérési és Távérzékelési Intézet [(a továbbiakban: FÖMI) törzskönyvi 
azonosító száma: 304726, honlapjának címe: http://www.fomi.hu/] előirányzatait és annak 
teljesítését tartalmazza. 
 
A FÖMI a beszámolási időszakban az alapításáról rendelkező, a földhivatalokról, a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben és 
a kapcsolódó külön jogszabályokban, illetve a szakmai szabályzatokban és az eseti 
előírásokban meghatározott tevékenységet folytatott. A hatósági alapfeladatai mellett 
kutatás-fejlesztési tevékenységeivel elsősorban a földügyi, ingatlan-nyilvántartási, 
térképészeti, térinformatikai, távérzékelési és geodéziai referencia rendszerbeli állami 
szolgáltatás elvárásait teljesítette. Ellátta a földhivatalokban üzemelő TAKAROS, BIIR, 
FÖNYIR rendszerek folyamatos fejlesztési, támogatási és üzemeltetési feladatait, valamint 
a TAKARNET szolgáltatásokat országos szinten szervezte és végezte. A TAKARNET 
szolgáltatási rendszert 2013-ban is továbbfejlesztette és az ügyfélszolgálatot kiemelt 
figyelemmel gondozta. Továbbfolytatta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
1996. évi LXXVI. törvényben és az ahhoz kapcsolódó rendeletekben előírt állami 
alapfeladatainak végrehajtását.  

 
A FÖMI a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően 2013-ban is ellátta a 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetéséhez, a 
földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a 
jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat, a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai 
feladatait, valamint Magyarország Térinformatikai Szőlőültetvény Regisztere (VINGIS) 
üzemeltetését.  
 
A FÖMI 2001 óta folyamatosan részt vesz az European Environment Agency (EEA, 
Koppenhága) által irányított ETC-TE ill. ETC-LUSI nemzetközi konzorcium munkájában. 
Ezen belül vezető szerepe van az Európai CORINE Felszínborítási projektek (CLC2000, 
CLC2006, CLC2012) szakmai irányításában és az eredmények ellenőrzésében. A FÖMI 
ellátta továbbá az EuroGeographics elnevezésű, az európai országok térképész és kataszteri 
szolgálatainak szervezetében a magyar félre háruló feladatokat és kötelezettségeket. 
 
A FÖMI feladatait 2013. évben 4.405,6 millió forint kiadás teljesítésével, 3.890,5 millió 
forint bevétel beszedésével, 262,5 millió forint 2012. évi maradvány és 626,1 millió forint 
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költségvetési támogatás felhasználásával látta el. A FÖMI eredeti költségvetési támogatási 
előirányzattal nem rendelkezett. A kiadások teljesítése 49,4%-kal magasabb az előző évi 
teljesítésnél (2.948,4 millió forint), ami a folyamatban lévő EKOP és ÁROP projektek 
teljesítéséből adódik. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.268,5 millió 
forint, ami 27,8%-kal magasabb a 2012. évinél (992,9 millió forint). 
 
A FÖMI dologi kiadások eredeti előirányzata 578,7 millió forint, a teljesítés 1.903,0 millió 
forint volt, ami az előző évi teljesítést (1.464,7 millió forint) 29,9%-kal haladta meg. A 
dologi kiadások nagy részét a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások és az 
ÁFA teszi ki. A dologi kiadások között (különféle költségvetési befizetések) teljesítette a 
FÖMI a költségvetési törvényben részére előírt 94,1 millió forint bevétel befizetési 
kötelezettségét is. 
 
A 2013. évi eredeti költségvetésében a FÖMI nem rendelkezett felhalmozási előirányzattal. 
A beruházások és a felújítások előirányzat teljesítése 2013. évben 850,5 millió forint volt. A 
beruházások, felújítások túlnyomó részét az EU-s projektekben beszerzett különböző 
szerverek, szoftverek és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések 
jelentős tétele, speciális légkondicionáló berendezés, diesel aggregátor és biztonsági 
hardware rendszer teszik ki.  
 
Az intézményi bevételek tényleges teljesítése a 2013. évben 3.890,5 millió forint, amely 
29,6%-kal magasabb a 2012. évinél (3.002,7 millió forint). A bevételek előző évhez képest 
magas volumenű teljesítése szintén az uniós projektekkel van összefüggésben. 
 
A FÖMI 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 262,5 millió 
forint, mely teljes mértékben felhasználásra került. 
A FÖMI-nél 2013. évben 373,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 
teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A FÖMI 2013. évi eredeti engedélyezett létszáma 200 fő volt, amely év közben 10 fővel – a 
Kormány hatáskörében – megemelésre került. 2013. évben az átlagos statisztikai állományi 
létszám 223 fő volt.  
 
A FÖMI az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságokban nem vett 
részt és vállalkozói tevékenységet sem folytatott.  
 
A FÖMI összesen 6,2 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 2013. évben 
dolgozói részére. 
 
4. Cím: Állami Ménesgazdaság 
 
A szilvásváradi Állami Ménesgazdaság [(a továbbiakban: Ménesgazdaság), törzskönyvi 
azonosító száma: 328885, honlapjának címe: http://www.menesgazdasag.hu/] kiemelt 
közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2013. 
évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (240+93 
összesen 333 egyed) fenntartották, valamennyi kancacsalád és törzs megújítását 
biztosították. A gidrán tenyésztési hatékonyságának növelése érdekében a kancalétszámot 
megemelte az intézmény. Az intézmény tevékenységi körében a korábbi évekhez képest 
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változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul 
teljesítette. Az intézmény – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1.000 ha 
földterülettel rendelkezik, melynek mintegy fele a szántó. A növénytermesztési ágazat fő 
feladata a lipicai és gidrán lóállomány abrak- és szálastakarmány igényének biztosítása.  
 
A Ménesgazdaság 2013. évi feladatait 469,6 millió forint kiadással, 191,1 millió forint saját 
bevétellel és maradvánnyal, valamint 434,2 millió forint költségvetési támogatással látta el. 
Az összkiadás teljesítése 19,8%-kal haladja meg a 2012. évi kiadás teljesítését.  
  
2013-ban a Ménesgazdaság 28,5 millió forint eredeti beruházások előirányzattal 
rendelkezett. A módosított beruházások előirányzat 194,5 millió forint, a teljesítés pedig 
39,9 millió forint. A beruházások keretében 2013. évben a napi működéshez 
nélkülözhetetlen munkaeszközök, kazán, fűkasza, rendképző, tehergépjármű, valamint a 
genetikai állomány megőrzéséhez szükséges törzsmén kerültek beszerzésre. 
 
A Kormány 1331/2013. (VI. 13.) határozatában döntött az Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról, melynek alapján az 
intézmény beruházási előirányzata 181,0 millió forinttal megemelésre került. A 181,0 millió 
forint összegű, beruházást előkészítő támogatásból az intézmény 2013. évben 26,9 millió 
forintot teljesített. 
 
A 2013. évi intézményi működési bevételek jelentős részét továbbra is a tenyészállatok 
értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások és az idegenforgalmi bevételek adták. A 
támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és az agrár-környezet 
gazdálkodási támogatásból adódnak. 
 
A Ménesgazdaság az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új 
részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet nem folytatott. 
 
A Ménesgazdaság 2012. évi előirányzat-maradványa 0,2 millió forint volt, ami 
felhasználásra került, a 2013. évi maradvány összege 155,7 millió forint, ami 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az intézmény engedélyezett eredeti létszámkerete és átlagos statisztikai állományi létszáma 
is 53 fő volt. 
 
Munkáltatói kölcsön folyósítására a Ménesgazdaságnál 2013-ban nem került sor. 
 
5. Cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
 
Az MVH [törzskönyvi azonosító száma: 329541, honlapjának címe: 
http://www.mvh.gov.hu/] a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó központi 
költségvetési szerv, mely feladatait központi szerve (amely hat szakmai igazgatóságra 
tagolódik) és területi igazgatóságai (melyhez hét regionális és tizenkettő nem regionális 
területi illetékességgel rendelkező kirendeltség tartozik) révén látta el. Feladatairól, 
hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról 
szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik. 
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Az MVH 2013-ban is elvégezte a közösségi és a nemzeti forrásból folyósított 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a 
KAP egyéb támogatásai kifizetésével, a piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos 
feladatokat.  
 
Az MVH a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet értelmében az előző bekezdésben 
meghatározott intézkedések tekintetében ellátta: 

• a közösségi bel- és külpiaci intézkedésekkel, valamint a tagállami hatáskörben 
alkalmazott nemzeti támogatási intézkedésekkel; 

• a területhez, az állatlétszámhoz, és a jövedelempótláshoz kapcsolódó támogatási 
intézkedésekkel; 

• az intervenciós rendszer működésével, illetve további feldolgozott termékekhez 
kapcsolódó intézkedésekkel 

• az ÚMVP-hez kapcsolódó beruházási és szolgáltatási intézkedésekkel; 
• a közvetlen kifizetések és követelések kezelésével; 
• a Piaci Információs Rendszer működtetésével; 
• a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával; 
• az agrár-kárenyhítési eljárás lebonyolításával; 
• valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és 

továbbfejlesztésével  
kapcsolatos feladatokat. 

 
Az MVH teljesítette továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a 
továbbiakban: EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: 
EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető 
ügynökségi, valamint az Európai Halászati Alap jogcímeinek végrehajtásával és 
finanszírozásával összefüggő feladatokat. 
Az MVH működteti:  
• a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert; 
• a MePAR-t, amely a területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja; 
• az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét; 
• a támogatásra, illetve egyéb intézkedésre vonatkozó nyilvántartást; 
• a szarvasmarha és juh prémium jogosultságok nyilvántartási rendszerét; 
• a tejkvóta-nyilvántartási rendszert; 
• az intervenciós raktárregisztert; 
• az agrár de minimis nyilvántartási rendszert; 
• az alma, körte és őszibarack ültetvénykatasztert. 
 
Az MVH ellátta továbbá a jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti 
támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat is. 
 
Az MVH szakmai tevékenységét az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított 
pénzügyi források teljes mértékű felhasználásának elősegítése, a támogatások és egyéb 
intézkedések előírás szerinti végrehajtása és a gazdaság élénkítése szempontjainak 
figyelembe vételével végezte.  
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A Darányi Ignác Terv ÚMVP keretében 2013-ban összesen 21 jogcím került meghirdetésre, 
valamint öt, 2011 végén meghirdetett jogcím feladatainak jelentős része húzódott át a 
tárgyévre, tehát összesen mintegy 26, a kifizetési kérelmekkel együtt 50 jogcím informatikai 
fejlesztési feladatait kellett elvégeznie az MVH-nak. Az év folyamán az EMVA-ból 
finanszírozott ÚMVP-re és az áthúzódó Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre (NVT) az MVH 
216.506,8 millió forintot, míg a Halászati Operatív Program keretében összesen 1.762,6 
millió forintot fizetett ki. 
 
A 2013. évi EU Élelmiszersegély program lebonyolításában négy segélyszervezet működött 
közre, 2163 településen összesen 9,48 millió kg élelmiszer került kiosztásra két – tavaszi és 
téli - osztási fordulóban 3.730,0 millió forint nettó összegben. A segélyezettek száma több 
mint 1 millió fő volt.  
 
Belpiaci intézkedésekre 25.108,5 millió forint, külpiaci intézkedésekre 153,0 millió forint, 
nemzeti támogatásokra 34.200,0 millió forint kifizetése történt meg.  
 
2013. évben a közvetlen támogatások jogcímeire összesen 360.318,4 millió forintot fizetett 
ki az MVH, melynek legnagyobb részét az EMGA-ból finanszírozott területalapú támogatás 
tette ki 309.630,4 millió forinttal. 
 
Az MVH 2013. évi gazdálkodását 16.574,4 millió forint kiadás, 5.686,0 millió forint 
bevétel, 1.545,4 millió forint 2012. évi maradvány és 10.176,3 millió forint költségvetési 
támogatás felhasználásával teljesítette.  
A 2013. évi tényleges kiadás teljesítése a 2012. évi teljesítés 101,7%-a és a tárgyévi 
módosított kiadási előirányzat (17.461,7 millió forint) 94,9%-a.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 6.943,3 millió forint, amely az előző évi 
teljesítést 9,7%-kal haladja meg. A személyi juttatások módosított előirányzata 92,3%-kal 
nagyobb az eredeti előirányzatnál, ami elsősorban a TS keret terhére foglalkoztatott 
létszámra átvett uniós források növekményéből adódik. 
 
A dologi kiadások teljesítése 5.624,9 millió forint, amely az előző évi teljesítést 7,4%-kal 
haladja meg. A növekedés az EKOP projektek kiadásaival, a kommunikációs 
szolgáltatások, valamint az egyéb üzemeltetési kiadások növekedésével indokolható. (Az 
MVH szerződést kötött a tértivevények elektronikus feldolgozásának és központosított 
kezelésének érdekében, továbbá az informatikai rendszerei fejlesztésének koordinálására, 
felügyeletére.) Az MVH ezen az előirányzaton számolta el többek között az IIER 
működtetésének tárgyévi kiadásait is.  
 
Szintén jelentős kiadási tétel volt az MVH 2013. évi költségvetésében az egyéb működési 
célú támogatások, kiadások előirányzat, melynek 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 
3.143,7 millió forint, a teljesítése 791,0 millió forint. Az előirányzat az MVH delegált 
feladatai kiadásainak finanszírozását biztosította, azonban a 2013. évtől a delegált feladatok 
finanszírozása már nagyobb összegben – tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek 
költségvetési szervek túlnyomó részben – előirányzat-átcsoportosítással valósult meg. 
A 2007-2013. évi programozási időszakban a feladat-átruházás (delegálás) kereteit az 
EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, 
valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. 
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(VI. 20.) FVM rendelet rögzíti. Az átruházott és együttműködői feladatokat 2013. évben az 
alábbi szervezetek végezték: a NÉBIH és annak területi szervei, melyek a 
kormányhivatalokba integrálva végezték tevékenységüket a falugazdászok útján, a FÖMI, a 
VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, a Nemzeti Park Igazgatóságok, a Magyar 
Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., valamint a 
Concordia Közraktár Zrt. 
 
Az MVH 2013. évi beruházások eredeti előirányzata 47,9 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 1.458,9 millió forint, a teljesítés 1.428,4 millió forint, melynek terhére 
hardverek, szoftverek, nagyteljesítményű nyomtatók, a helyszíni ellenőrzéshez szükséges 
gépjárművek, és a helyszíni ellenőrzések során használt, terepi viszonyok között is 
megfelelően működő GPS-ek beszerzése történt. Az előirányzat jelentős növekedését és 
teljesítését főként az EKOP projektek keretében átvett uniós források, valamint az ÚMVP 
TS források eredményezték. Továbbá az 1627/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 
150,0 millió forint biztosítása történt meg a helyszíni ellenőrzéshez szükséges gépjárművek 
és nagyteljesítményű nyomtatók és szkennerek beszerzéséhez az MVH részére a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére, amelynek a teljesítése 2013. évre húzódott át. A 
felújítási előirányzaton 1,1 millió forint teljesítés volt.  
 
Az MVH 2013. évi eredeti bevételi előirányzata 50,0 millió forint, a teljesítés 5.686,0 millió 
forint, ez a 2012. évi teljesítést 11,3%-al haladja meg. A bevételi előirányzaton belül az 
intézményi működési bevételek teljesítése 49,0 millió forint. A bevételek eredeti 
előirányzathoz viszonyított jelentős növekedését elsősorban az ÚMVP és a HOP TS, 
valamint az EKOP projektekre átvett támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek 
okozták. Az ÚMVP és HOP TS-ből átvett forrás finanszírozta az MVH ÚMVP TS és HOP 
TS terhére foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásait.  
 
Az MVH 2012. évi intézményi előirányzat-maradványa 1.545,4 millió forint volt, ez teljes 
mértékben felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 833,3 millió 
forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az MVH 2013. évi eredeti engedélyezett létszám-előirányzata 980 fő volt, mely az év során 
nem módosult. A beszámolás időszak átlagos statisztikai állományi létszáma 1.626 fő. Év 
végén az ÚMVP és HOP TS keret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 
létszáma 695 fő volt.  
 
Az MVH alapítványt nem támogat, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Lakásépítési 
munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2013. évben nem folyósított. 
 
6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 
 
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez az alábbi 
intézmények tartoztak 2013. január 1-jével: 

• VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest (a 
továbbiakban: VM KASzK) 
Törzskönyvi azonosító száma: 319746 
Honlapjának címe: www.bercsenyi-bp.sulinet.hu ; 
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• VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd (a továbbiakban: VM 
DASzK) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329914 
Honlapjának címe: www.csapod-szeksz.sulinet.hu ; 

• VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Jánoshalma (a továbbiakban: VM ASzK) 
Törzskönyvi azonosító száma: 305019 
Honlapjának címe: www.vmaszk.hu ; 

• Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Törzskönyvi azonosító száma: 794365 
Honlapjának címe: www.szentannai-karcag.sulinet.hu; 

 
Ezen túlmenően VM a korábban már említett, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvény alapján a 2013. évben összesen 43 agrár szakképző intézményt vett át a KLIK-től, a 
Corvinus Egyetemtől és a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítványtól, amelyből 42 önálló 
költségvetéssel rendelkező intézmény került megalapításra, így 2013. december 31-én a VM 
fenntartásába már 46 önállóan működő és gazdálkodó középfokú szakképző iskola tartozott. 
Az átvett iskolákkal együtt a VM célja középtávon hatékonyabban, magasabb szakmai 
színvonalon működtetni az immár majdnem az ország egész területét lefedő középfokú 
agrárszakoktatási iskolarendszert, amely elősegíti az ágazat mindenkori munkaerő piaci 
igényekhez való alkalmazkodását. 
 
A címhez tartozó összesen 46 intézmény 2013. évben is iskolarendszerű szakképzést látott 
el alapfeladatként, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben. Az alapfeladatok mellett az 
intézmények feladatai közé tartozik többek között a szaktanácsadás, a tanüzemi 
mintagazdaság, bemutató-gazdaság, vagy logisztikai központ működtetése. Az intézmények 
ezen túlmenően az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és 
információs bázisai. Az iskolák szoros kapcsolatot tartanak a kutató intézetekkel, 
vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek 
megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. 
 
A VM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2013. 
évben – az átvett iskolákkal együtt - csaknem 26.000 diák tanult, akiknek elméleti és 
gyakorlati oktatását több mint 2.300 fő pedagógus látta el. Az iskolák munkája túlmutat a 
közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül 
jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Több tagintézmény részt vesz 
a nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó nemzetközi tananyag-fejlesztési és 
képzésszervezési programokban, olasz, francia és lengyel partneriskolákkal 
együttműködésben. 
 
A 6. címhez tartozó intézmények összességében 2013. évi költségvetési gazdálkodásukat 
11.667,8 millió forint kiadással, 3.651,9 millió forint bevétel realizálásával és 7.983,2 millió 
forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. 
 
A kiadások és bevételek teljesítésének 2012. évhez viszonyított jelentős növekedése 
(93,4%-os, valamint 76,0%-os) egyértelműen az átvett szakiskolák miatti kiadás és bevétel 
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teljesítéséből adódik. A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 89,2%-ra, 
míg a bevételi előirányzataikat 103,5%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest.  
A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 5.336,7 millió 
forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 3.453,5 millió forint.  
A cím 2013. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 4.020,7 millió forint volt, ezt 
évközben az átvett szakiskolák költségvetési támogatása, valamint a tárca és a Kormány 
által átadott központi és fejezeti források egészítették ki.  
 
A felhalmozási kiadásokon 0,9 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A 
módosított előirányzat 2.287,3 millió forint, a teljesítés pedig 1.461,4 millió forint. A 
módosított előirányzat és a teljesítés is nagyrészt azzal van összefüggésben, hogy az 
1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, a szakiskolák javára a 2012. év végén 1.852,7 millió forint került átcsoportosításra, 
beruházások megvalósítására. Ezen kívül a felhalmozási kiadások finanszírozását 
elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások 
előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok 
felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági 
gépek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.  
 
Az intézmények 2012. évi maradványának az összege 2.006,5 millió forint. 2013-ban a 
címhez tartozó intézményeknél összesen 1.988,1 millió forint maradvány képződött, 
amelyből 1.548,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak és vállalkozói 
tevékenységet sem folytattak. Gazdasági társaságban (Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző 
Kft.) részesedéssel a VM ASzK rendelkezett, mindössze 0,1 millió forint értékben, 0,01%-
os tulajdoni hányaddal.  
 
Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok a Pro-Schola 
Alapítvány, a Szentannai Sámuel Alapítvány, a Bujk Alapítvány, a Georgica Közhasznú 
Alapítvány, a Vadas Jenő Alapítvány, az Ifjúság az Erdőért – Gyöngyös Alapítvány, a 
Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány, a Gazdaképző Alapítvány, a „Korszerű 
Agrárkultúráért” Alapítvány, valamint a Széchenyi Alapítvány. 
 
A mezőgazdasági szakoktatási intézmények törvényben engedélyezett létszámkerete 1.359 
fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 4.151 fő volt, amely növekedés az évközben 
átvett iskolákkal magyarázható. 
 
A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.  
 
7. Cím: Közművelődési intézmények 
 
A VM fenntartásában 2013. évben két országos közművelődési intézmény működött: 

• Magyar Mezőgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 
Törzskönyvi azonosító száma: 305668 
Honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu; 

• Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: 
Könyvtár) 
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Törzskönyvi azonosító száma: 327383 
Honlapjának címe: www.omgk.hu; 

 
Az intézmények mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, 
tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, 
kölcsönzését végezték. 
 
A Múzeumba látogatók száma (95.304 fő) az elmúlt évben növekedett a 2012. évhez képest. 
A jegyértékesítésből származó bevételek a fentiekkel összefüggésben, kis mértékben, de 
szintén növekedtek 2013-ban. A Múzeum tevékenysége a bevételek növekedése érdekében 
kibővült időszaki kiállítások, rendezvények, tudományos konferenciák, kiállítások 
szervezésével. Számos pályázatot nyújtottak be kiállítás megszervezésére, könyv és 
kiadvány elkészítésére. 2013-ban zárult le a Múzeumnál a keszthelyi Georgikon 
Majormúzeum élménygazdaságának megvalósítására, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz (NYDOP) benyújtott pályázat. A projektre 
195,1 millió forint összegű támogatást nyertek el, ebből 193,3 millió forintot sikerült 
lehívni, melyből 2013-ban 27,1 millió forint kifizetés teljesült. A Nemzeti Kulturális 
Alaptól 6,8 millió forint támogatást nyertek el és fordíthattak különféle szakmai és 
közművelődési feladatok (gyűjtemények restaurálása és vásárlása) megvalósítására.  
 
A Könyvtár országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a 
magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 170 ezer darabos 
könyvállománnyal. A Könyvtár egyben a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja 
és szolgálja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének kiadványait. Részt 
vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs 
központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A Könyvtár a magyar 
agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, egyben Közép- és Kelet-Európa 
agrár kulturális központja. A Könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó 
találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. A Könyvtár 2013. évben mintegy 7.076 
beiratkozott olvasót tartott nyilván, 5.211 fő látogatója és 2.404 fő kölcsönzője volt. Az 
olvasók 4.808 dokumentumot kölcsönöztek ki és 26.676 dokumentumot használtak helyben. 
 
A közművelődési intézmények 2013. évi költségvetési gazdálkodásukat 596,3 millió forint 
kiadással, 157,2 millió forint bevétel realizálásával, 6,8 millió forint 2012. évi maradvány és 
442,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítették.  
A 2013. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (607,7 millió 
forint) 98,1%-a. Az előző évi tényleges teljesítéshez (717,8 millió forint) mérten az 
intézményi kiadások összege 16,9%-kal csökkent. A csökkenés szinte teljes mértékben a 
Múzeum NYDOP projektjének teljesítésével van összefüggésben. 
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 295,9 millió forint, amely az 
előző évhez viszonyítva szinte változatlan összegű. A dologi előirányzatok teljesítése 218,7 
millió forint, ami az előző évi teljesítés 113,3%-a.  
 
A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 8,3 millió forint. A két intézmény 2013. évben 
eredeti beruházási és felújítási előirányzattal nem rendelkezett. A teljesítés majdnem teljes 
mértékben a Múzeum korábban már említett uniós projektjével van összefüggésben. 
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Az intézmények által teljesített 2013. évi bevétel összege 157,2 millió forint, ami a 2012. 
évi bevételnél 34,6%-kal alacsonyabb. 
 
2012. évben a címen 6,8 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében 
felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 9,9 millió forint, ami 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A közművelődési intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, alapítványokat 
nem támogattak, gazdasági társaságban nem vettek részt. 
 
A 2013. évi engedélyezett létszám-előirányzatuk 140 fő, az átlagos statisztikai állományi 
létszámuk 140 fő. 
 
Az intézmények dolgozóik részére nem nyújtottak munkáltatói kölcsönt. 
 
8. Cím Agrárkutató intézetek 
 
A címhez 2013. évben hat önállóan működő és gazdálkodó, valamint egy önállóan működő 
agrárkutató intézet tartozott: 

• Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 306951 
Honlapjának címe: www.atk.hu; 

• Erdészeti Tudományos Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 307112 
Honlapjának címe: www.erti.hu/; 

• VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 307123 
Honlapjának címe: www.fvmmi.hu; 

• Halászati és Öntözési Kutató Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 306995 
Honlapjának címe: www.haki.hu; 

• Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 323143 
Honlapjának címe: www.keki.hu; 

• Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont   
Törzskönyvi azonosító száma: 323813 
Honlapjának címe: www.abc.hu  

• Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 793753 
Honlapjának címe: www.tarcalkutato.hu  
 

A tárca felügyelete alá tartozó kutatóintézetek mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, 
faipari, biotechnológiai, műszaki kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végeztek. 
Tevékenységükben mind jelentősebb hangsúlyt kap az ország adottságainak és igényeinek 
megfelelő alkalmazott kutatás-fejlesztés.  
 
A kutatóintézeteknél 2013-ban bevezetett feladatalapú működés lényege, hogy az 
alapfeladat-ellátás szakmai tartalma projekt szintű bontásban kerül többéves előretekintéssel 
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meghatározásra és az egyes projektek végrehajtása a tárca, mint irányító szerv jóváhagyása 
és nyomon követése mellett valósul meg. Ez a rendszer a korábbihoz képest lényegesen 
pontosabb képet ad a kutatási célkitűzések, eredmények és költségvetési források 
kapcsolatáról, valamint a tevékenység felett is magasabb szintű kontrollt biztosít. 
 
Magyarország Kormánya 2013. június 29-i ülésén elfogadta a vidékfejlesztési miniszter 
által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. 
határozatot. Az állami agrárkutatási intézményrendszer átalakításának célja, hogy a 
szaktárca felügyelete alatt egy olyan koncentrált háttérbázis épüljön fel, amely magas 
színvonalon képes a magyar agrárgazdaság versenyképességének növelését és a fenntartható 
fejlődését elősegítő gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innovációs programok 
kidolgozására és végrehajtására.  
 
A kormányhatározatban előírtakkal összhangban 2013. szeptember 9-i hatállyal a tárca 
visszavette az MNV Zrt-től 9 társasági formában működő állami agrár-élelmiszeripari 
kutatóintézet felügyeletét. A visszavett társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlására a 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont kapott megbízást. Szintén a megkezdődött 
integrációs folyamat részeként, a Budapesti Corvinus Egyetem átadta a Kecskeméti 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet működtetését, mely 2013. november 1-jei hatállyal a 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont szervezeti keretei közé került. Tekintettel 
arra, hogy a hivatkozott kormánydöntés 2014. január 1-jével elrendelte a címbe tartozó 
költségvetési szervek összevonását, 2013. IV. negyedévének kiemelt feladata volt a 6 
intézmény szervezeti változásra történő felkészítése. Az összevont költségvetési szervek 
2014. január 1-jétől Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ néven látják el 
feladataikat. 
 
Az év során a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tevékenysége 
világörökségi gondnoksági feladatok ellátásával bővült ki. 
 
A kutatóintézeti háttér jövője szempontjából kiemelt fontosságú kérdés a kutatói állomány 
pótlása, az idősek helyébe lépő fiatalok bevonása, felkészítése. A tárca által indított, 
felügyelt és finanszírozott célprogram keretében 2013. év során 14 fiatal kutató kapott 
lehetőséget arra, hogy egy hathónapos próbaidőszak sikeres teljesítését követően 
megkezdhesse kutatói életpályájának felépítését. 
 
A kutatóintézetek 2013. évi gazdálkodásukat 4.108,0 millió forint kiadás teljesítésével, 
2.576,9 millió forint bevétel elérésével, 302,5 millió forint 2012. évi maradvány és 2.041,8 
millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. 
 
Az intézmények összességében a kiadási előirányzataikat 74,1%-ra, míg a bevételi 
előirányzataikat 80,7%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi 
tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 4,8%-kal a bevételek 21,7%-kal 
növekedtek.  
 
A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 1.346,2 millió forint 
volt, amely 7,4%-kal magasabb az előző évinél. A kiadási előirányzatokon belül a személyi 
juttatás előirányzat teljesítése 85,0% volt, a módosított előirányzathoz képest. 
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A dologi kiadások teljesítése 1.741,0 millió forint, amely 14,1%-kal magasabb a 2012. évi 
teljesítésnél.  
 
A felhalmozási kiadások teljesítése 291,2 millió forint, amely jelentősen alacsonyabb az 
előző évinél. Ez a csökkenés a kutatóintézetek által a tavalyi évben teljesített, elsősorban 
energiatakarékossági és rekonstrukciós pályázatok kifutásából adódik.  
 
A kutatóintézeteknél 2012. évben 302,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes 
mértékben felhasználásra került. A 2013. évi maradvány összege 813,2 millió forint, amely 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A gazdasági társaságokban való részesedések állománya 2013. évben 2,8 millió forint volt. 
 
A kutatóintézetek alapítványokat 2013. évben nem támogattak, vállalkozási tevékenységet 
nem végeztek.  
 
A kutatóintézetek részére 2013. évre engedélyezett eredeti létszám 550 fő, az átlagos 
statisztikai állományi létszám 488 fő volt.  
 
A kutatóintézetek dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak. 
 
10. Cím: Génmegőrzés intézményei 
 
A Génmegőrzés intézményei cím alá az alábbi két intézmény tartozott 2013. évben: 

• Haszonállat-génmegőrzési Központ  
Törzskönyvi azonosító száma: 779946 
Honlapjának címe: www.genmegorzes.hu;  

• Növényi Diverzitás Központ  
Törzskönyvi azonosító száma: 779935 
Honlapjának címe: www.rcat.hu  

 
A mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében a VM a Kormány programjával 
összhangban nagy hangsúlyt fektet régi növény- és állatfajtáink, mint nemzeti örökségünk 
megőrzésére, a hazai génbankhálózat rendszerének helyreállítására. Ennek egyik első 
lépéseként 2010. november 1-jével két új intézményt hozott létre. A tápiószelei génbankot 
Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NÖDIK) néven kiemelte az MgSzH 
kötelékéből, illetve a gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 
Koordinációs Központot (az intézmény neve 2013. május 15-től változott Haszonállat-
génmegőrzési Központra (a továbbiakban: HáGK)) a herceghalmi Állattenyésztési Kutató 
Intézetből. A két nagy múltú intézmény korábbi feladatai mellett ellátja a hazai növényi, 
illetve állati genetikai erőforrások védelmével kapcsolatos koordinációs, valamint egy új 
magyar génmegőrzési hálózat kialakításával kapcsolatos feladatokat.  
 
Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIK-ben, 
melyet ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző 
intézmény mintegy 95 ezer tétel szántóföldi és zöldségnövény, valamint több száz vadon élő 
növény genetikai erőforrás megőrzését biztosítja és ezzel a világ tizenharmadik 
legjelentősebb génbankjaként tartják számon. A HáGK, melynek jogelődjét 1897-ben 
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alapította a tárca, kutatási, tenyésztési, méhészeti és szakoktatási feladatai mellett a régi 
magyar fajták megőrzésének központi intézménye a kezdetektől, mind a mai napig. Ennek 
szerves részeként, az 1990-es évek elejétől, egy nemzetközi szinten is egyedülálló, 
valamennyi őshonosként védett magyar baromfifaj (5 faj) és fajta (14 fajta) fenntartását 
végző génbankot hozott létre, 2010-től pedig megkezdte további, különösen veszélyeztetett 
régi magyar haszonállatfajták génmentési és in vivo génbanki munkáit (juh- és kecskefajták, 
magyar óriás nyúl, szarvasmarhafélék). 
 
A génmegőrzési intézmények 2013. évi feladataikat 1.176,7 millió forint kiadással, 1.014,8 
millió forint bevétellel, 190,9 millió forint 2012. évi maradvány és 536,3 millió forint 
költségvetési támogatás felhasználásával látták el. Az előző évi tényleges teljesítéshez 
mérten az intézményi kiadások 35,2%-kal, a bevételek pedig 239,1%-kal növekedtek. A 
kiadások és bevételek jelentős növekedése egyrészt azzal van összefüggésben, hogy a 
NÖDIK az EMVA-ból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi 
genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyert támogatást öt évre, 
melynek második és harmadik kifizetése ebben a költségvetési évben történt meg 612,5 
millió forint összegben, másrészt a HáGK elkülönített állami alapoktól 162,1 millió forint, 
pályázati támogatás nyert el három kutatási projektre.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 443,5 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 72,0%-a. A dologi kiadások teljesítése 409,9 millió forint, ennek a módosított 
előirányzathoz viszonyított aránya 64,4%. 
 
2013-ban a címhez tartozó intézmények 12,0 millió forint eredeti beruházások előirányzattal 
rendelkeztek. A beruházások előirányzat teljesítése 129,7 millió forint, amelyet főként 
mezőgazdasági gépek, eszközök, genetikai analizátor, továbbá műszerek, eszközök 
beszerzésére, valamint biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére fordítottak. A felújítások 
előirányzat teljesítése 82,6 millió forint, amit elsősorban épületek, labor, istálló, 
szárnyastelep felújítására használtak fel. 
 
A génmegőrzési intézmények 2012. évi előirányzat-maradványa összesen 190,9 millió 
forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradvány 
összege 565,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az intézmények engedélyezett létszám előirányzata 110 fő, az átlagos statisztikai állományi 
létszám 110 fő volt. 
 
Az intézmények 2013. évben gazdasági társaságban nem vettek részt és munkáltatói 
kölcsönt dolgozóik részére nem fizettek, valamint vállalkozási tevékenységet nem 
folytattak. 
 
11. Cím: Nemzeti Öntözési Hivatal 
 
A Nemzeti Öntözési Hivatal 2013. évi költségvetési törvényben szereplő eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint volt. Az intézmény a 2013. évben azonban a 
vízügyi ágazat irányításának átalakítása miatt nem alakult meg, ezért sem kiadások sem a 
költségvetési támogatás teljesítésére nem került sor az év folyamán. A címen rendelkezésre 
álló költségvetési támogatásból 925,0 millió forint zárolásra, a fennmaradó összeg (75,0 
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millió forint) pedig a tárca más, elsősorban környezetvédelmi céljaira (pl.: Duna-expedíció 
finanszírozása, földhaszonbérleti pályázatok hirdetési költségei) került átcsoportosításra.  
 
12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat [(a továbbiakban: OMSZ), törzskönyvi azonosító 
száma: 311762, honlapjának címe: http://www.met.hu/] tevékenységi körét az Országos 
Meteorológiai Szolgálatról szóló többszörösen módosított 277/2005. (XII. 20.) Korm. 
rendelet szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél 
részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket 
és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzett, magas légköri (rádiószondás) 
mérést folytatott, üzemeltette a különböző távérzékelési – időjárási radar, windprofiler 
(szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – 
eszközöket. Biztosította a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba 
való továbbítását. Gondoskodott a különböző mérőeszközök és automata berendezések 
rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról. 
 
Részt vett továbbá a nemzetközi és hazai polgári repülés meteorológiai kiszolgálásában (ide 
értve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A 
főállomásaik közül kiemelt szerepet látnak el a siófoki viharjelző obszervatórium, illetve a 
miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik. 
Az észlelővel biztosított állomásokról a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
segítségével lehetőség van az egy perces automata adatok továbbítására is. A 
HungaroControl Zrt. számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás. A 2011-
ben kialakított kistérségi veszélyjelző rendszerben megtörtént a kistérségi határokról a járási 
határokra való átállás, melynek eredményeképpen a rendszer 198 járásra lebontva ad 
riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. A riasztás kiadás, közérdekű értesítés a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKF) történő eljuttatása 
mindig rendben megtörtént.  
 
A katonai repülőterek meteorológiai mérőrendszereinek üzemeltetése és fejlesztése is az 
OMSZ tevékenysége a Honvédelmi Minisztériummal kötött megállapodás szerint. Új 
feladatként merült fel 2013-ban az EKOP pályázati konstrukció keretein belül 15 
agrometeorológiai állomás tervezése, beszerzése.  
 
Megállapodás történt 2013. évben az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a 
hidrometeorológiai hálózat üzemben tartására, amely 141 automata állomás karbantartását 
jelentette. 2013-ban elindították a MET-ÉSZ önkéntes észlelői rendszert, amely interneten 
keresztül gyűjti az amatőr észleléseket. 
 
Az OMSZ feladata továbbá az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az 
éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése, élet- és 
vagyonvédelmi előrejelzések kiadása. Különféle kéréseknek eleget téve kiszolgálta az 
állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő 
felhasználókat. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok 
készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, 
módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végeztek. 
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Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként 
az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, mérőkészülék típus 
alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait. 
 
A 2013. évi költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1.627,3 
millió forint, támogatásként 512,3 millió forint, bevételként 1.115,0 millió forint került 
jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.924,1 millió forintra módosult, míg a 
teljesítés 1.766,7 millió forint, ami a módosított előirányzat 91,8%-a.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 778,3 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 98,0%-a, ez a 2012. évi teljesítésnél (786,5 millió forint) 1,0%-kal kevesebb.  
 
A dologi kiadások teljesítése 2013. évben 663,4 millió forint, ami a 2012. évi teljesítésnél 
(701,2 millió forint) 5,4%-kal kevesebb. Az OMSZ-nak 2013. évben gyakorlatilag sikerült 
szinten tartania a 2012. évi dologi kiadásait. Készletbeszerzések vonatkozásában teljes 
mértékben sikerült pótolni az elmúlt években elmaradt karbantartásokhoz szükséges 
szakmai anyagokat. Kommunikációs szolgáltatásoknál az informatikai eszközök 
karbantartási szerződéseinek áremelkedéséből adódott a növekedés. A csökkenés a dologi 
kiadási előirányzaton abból adódik, hogy az OMSZ helyett a fejezet tejesítette a 2013. 
évben a nemzetközi meteorológiai szervezetek tagdíjait. 
 
A felhalmozási kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 57,0 millió forint volt, a teljesítés 
127,8 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (36,3 millió forint) képest jelentős 
növekedést mutat. Az OMSZ 2013. évben felújítási tevékenységet nem végzett. A 
beruházások keretében főként épület-átalakítási munkálatok (Levegőkörnyezet-elemző 
Referencia Központ pestszentlőrinci főállomásra történő átköltöztetése), informatikai 
eszközök vásárlása, meteorológiai eszközök beszerzése és radar korszerűsítése történt. 
 
Az intézmény bevételeit 1.274,4 millió forintban teljesítette, ami a tárgyévi eredeti 
előirányzatot 14,3%-kal, a 2012. évi teljesítést pedig 9,9%-kal haladja meg. A bevételi 
előirányzat túlteljesítését a belföldi és külföldi pályázati bevételek (EKOP, KEOP, OTKA) 
többlete okozta a tavalyi évben is.  
 
Az OMSZ 2012. évi előirányzat-maradványa 63,9 millió forint volt, amely teljes mértékben 
felhasználásra került. Az OMSZ 2013. évi előirányzat-maradványának összege 250,1 millió 
forint, amely csaknem teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az OMSZ 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 194 fő, az átlagos statisztikai 
állományi létszáma 194 fő volt. 
 
Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt 2013. évben a 
dolgozói részére 3,6 millió forint összegben nyújtott, vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott.  
 
13. Cím: Nemzeti Környezetügyi Intézet 
 
A Nemzeti Környezetügyi Intézet [(a továbbiakban: NEKI), törzskönyvi azonosító száma: 
796028, honlapjának címe: http://www.neki.gov.hu/] a vidékfejlesztési miniszter irányítása 
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alatt álló, országos működési körrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. Feladatait központja és területi szervei útján látja el. A NEKI 2012. 
január 1-jén alakult meg és kezdte el működését a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 
23.) Korm. rendeletet módosító, a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet) alapján. 
  
A NEKI a fenti jogszabályban előírtak alapján ellátja többek között a vízgyűjtő-
gazdálkodással, a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, a lehetséges víznyerő 
területek távlati ivóvízbázissá nyilvánításával, vizeink állapotértékelésével, a központi és 
területi vízügyi nyilvántartásokat tartalmazó vízgazdálkodási információs rendszer 
üzemeltetésével, az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi 
projektek tervezésével, a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok koordinálásával, a 
múzeumi, levéltári, könyvtári, oktatási tevékenységgel, az OKKP-val kapcsolatos 
feladatokat.  

 
A NEKI alaptevékenysége körében részt vesz továbbá az országos vízgazdálkodási 
koncepció és az egyéb ágazati koncepciók szakmai megalapozásában, véleményezi a 
kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési 
koncepciót és programot, a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervét, előkészíti a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által 
meghatározott jelentést, elkészíti a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatát tartalmazó kormányrendeletet 
megalapozó szakmai anyagot, továbbá ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer 
ügyfélszolgálatának szakmai feladatait, elvégzi a szakmai honlap karbantartását, 
fejlesztését, valamint szükség esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket a 
Települési Szennyvíz Információs Rendszerben, üzemelteti és fejleszti a víziközmű online 
adatszolgáltató és információs rendszert. Közreműködik a vízvédelmi politika terén, 
környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok 
elvégzésében, jelentések készítésében, előkészíti a légszennyező anyagok kibocsátásával, a 
zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi 
adatszolgáltatásokat, informatikai szakrendszereket működtet és nyilvántartást vezet a 
hulladékégetőkről és nagytüzelő berendezésekről. 2013. évben a NEKI informatikai 
feladatai kibővültek továbbá a VM környezetvédelmi ágazati rendszereinek 
üzemeltetésével. 
 
A költségvetési törvényben 2013. évben a NEKI feladatainak ellátásához 1.249,4 millió 
forint kiadás, 1.245,0 millió forint támogatás és 4,4 millió forint bevétel került 
jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.392,1 millió forintra módosult, míg a 
teljesítés 1.890,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 79,0%-a. Az eredeti kiadási 
előirányzathoz viszonyított nagymértékű növekedést a dologi kiadásokra és beruházásokra 
átvett fejezeti és uniós források teszik ki. 
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 770,8 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 96,3%-a.  
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A dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 247,8 millió, a teljesítés 412,2 millió 
forint, ami a módosított előirányzat 47,9%-a. Az eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős 
növekedés alapvetően az év folyamán megkapott feladatokra rendelkezésre bocsátott 
fejezeti és egyéb források miatt következett be (Iskola utcai irodaház üzemeltetési költségei, 
Abasár-projekt, Herman Ottó Emlékév megrendezésével kapcsolatos kiadások, uniós 
projektek). 
A NEKI 8,6 millió forint 2013. évi eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett, a 
módosított előirányzat 132,7 millió forint, a teljesítés 114,3 millió forint. A módosított 
előirányzat növekedése alapvetően az átvett pénzeszközök hatása („Múltunk és jövőnk a 
víz” projekt, ivóvízhálózat kiépítése). 
 
Az intézmény bevételeit 454,5 millió forintban teljesítette, ebből az intézményi működési 
bevételek teljesítése azonban mindössze 21,7 millió forint. A további bevételeket 
lényegében az államháztartáson belülről pályázatokra átvett pénzeszközök teszik ki. 
 
A NEKI 2012. évi előirányzat-maradványa 501,0 millió forint, aminek jelentős része 
kötelezettségvállalással nem terhelt volt és befizetésre került a központi költségvetés 
részére. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 576,3 millió forint, amiből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 498,7 millió forint. 
 
A NEKI 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 319 fő, az átlagos statisztikai 
állományi létszáma 249 fő volt.  
 
Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozóinak nem 
nyújtott. 
 
14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok 
 
A Nemzeti park igazgatóságok cím alá az alábbi intézmények tartoznak: 

• Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 323857 
Honlapjának címe: http://anp.nemzetipark.gov.hu; 

• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 325763 
Honlapjának címe: http://www.dinpi.hu; 

• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 323868 
Honlapjának címe: http://bnpi.hu; 

• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 325785 
Honlapjának címe: http://ddnp.nemzetipark.gov.hu; 

• Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 325752 
Honlapjának címe: http://www.ferto-hansag.hu; 

• Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 323879 
Honlapjának címe: http://www.hnp.hu; 

• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
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Törzskönyvi azonosító száma: 323880 
Honlapjának címe: http://knp.nemzetipark.gov.hu; 

• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 325774 
Honlapjának címe: http://www.bfnp.hu; 

• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 328995 
Honlapjának címe: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu; 

• Őrség Nemzeti Park Igazgatóság 
Törzskönyvi azonosító száma: 763062 
Honlapjának címe: http://onp.nemzetipark.gov.hu  

 
A tíz igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szervként látta el 2013. évi feladatait. 
 
A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az Igazgatóságok feladat- és hatásköre 
rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással 
kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az 
élőhelyek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
kötelezettségből adódó feladatokat. Elkészítik a természetvédelmi kezelési terveket és 
közreműködnek azok végrehajtásában, illetve a bennük foglaltak érvényesítésében, továbbá 
a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőségek megkeresése esetén belföldi 
jogsegély intézményén keresztül közreműködnek a természetvédelmi hatósági, 
szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban, valamint együttműködnek a 
kulturális örökségvédelmi szervekkel.  
 
Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, 
programok, a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A 
településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási 
feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat 
működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a 
természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani 
képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a 
nyilvántartásba vételükről is. Az Igazgatóságok által működtetett Természetvédelmi 
Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre 
pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 840 ezer hektár egyedi 
jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben 
levő 2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése. 
 
Fentieken túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő 
állami vagyontárgyak kapcsán. A 2012. évi állapothoz képest 2013-ban állami források 
felhasználásával 3.746,3 hektárral, azaz 1,27%-kal nőtt az Igazgatóságok 
vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága, ez a 
december 31-ei állapot szerint mindösszesen 294.212,7 hektárt jelent, amelyből 155.979,4 
hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. A haszonbérbe adott területekre 
vonatkozóan minimális mértékű csökkenés mutatkozik az előző évi adatokhoz képest. 
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Az Igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek 
kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, 
rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területén lévő védett 
természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi 
célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve 
működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, 
együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, 
nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi 
bemutató és oktatási létesítményeket működtettek. Az MVH-val kötött együttműködési 
megállapodás keretében az Igazgatóságok munkatársai közel 2.000 helyszíni ellenőrzésben 
vettek részt szakértőként 2013-ban. Közreműködtek az erdővagyon-védelmi 
tevékenységben, a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadonélő 
természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok) védelmében, az 
ősi magyar házi állatfajok és fajták megőrzésében. Az Igazgatóságok vagyonkezelésében 
lévő állatállomány a 2012. év végi állapothoz viszonyítva több mint 10%-os növekedést 
mutatott, 2013. december 31-én összesen 11.878 db volt. 
 
2013-ban az Igazgatóságok növelték a Közmunka Programban résztvevők létszámát, nyáron 
840 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztak. Egy 2 hónapos (október-november) átmeneti, 
kisebb létszámú foglalkoztatás után, 2013 novemberétől indult egy 5 hónapos képzéssel 
összekötött téli program, melynek keretében 633 főt foglalkoztattak. A közfoglalkoztatottak 
által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek 
megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. Az elvégzett feladatok között szerepelnek 
erdőápolási munkák, illegális hulladéklerakók felszámolása, nyílt térségek ápolása, kézi 
állatgondozói feladatok ellátása, élőhely-rekonstrukció, ökoturisztikai feladatok, 
bemutatóközpontok, tanösvények karbantartása és egyéb értékőrző, értékteremtő munkák. 
Kiemelendő, hogy a program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli 
embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget, akik számára sok esetben 
létfontosságú a közmunka által adott foglalkoztatás. 
 
Az Igazgatóságok számára a Kormány 2013-ban igen jelentős költségvetési forrást, 
mindösszesen 1.391,3 millió forintot biztosított annak érdekében, hogy az Igazgatóságok a 
zsebszerződésekkel érintett – védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (Vszt.). hatálya alá tartozó – területeket 
állami tulajdonba vegyék. 2013-ban az Igazgatóságok összesen mintegy 2.500 hektár védett 
és védelemre tervezett természeti területet vettek állami tulajdonba. A kb. 2.500 hektárból 
mintegy 400 hektár az ún. jogosulti körbe tartozó, rendezetlen tulajdonosi jogállású terület, 
a többi ingatlan magántulajdonból került állami tulajdonba. 
Az Igazgatóságok számára további forrásként jelentkezett 2013-ban a Kormány által az ún. 
„zsebszerződések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében 
szükséges fedezet biztosításáról szóló 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat megvalósítása, 
mely alapján 450,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésükre. Ennek a forrásnak a 
tényleges felhasználására is 2013-ban került sor: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. 
november 15-ig 562,7 hektár védett természeti területet vett magántulajdonból állami 
tulajdonba. 
 
Az Igazgatóságok a haszonbérbe adott védett természeti területeken helyben lakó, állattartó 
gazdálkodókkal együttműködésben látják el a természetvédelmi kezelési feladatokat. 2013 
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tavaszától a „Földet a gazdáknak” program keretében az Igazgatóságok több mint 135.000 
hektár összterülettel 2.000-nél is több birtoktestet hirdettek meg haszonbérleti pályázati 
eljárás keretében. 
 
A költségvetési törvényben 2013. évben az Igazgatóságok feladatainak ellátásához 6.641,5 
millió forint kiadás, 2.260,0 millió forint támogatás és 4.381,5 millió forint bevétel került 
jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 22.096,0 millió forintra módosult, míg a 
teljesítés 19.527,0 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 88,4%-a. A 2012-es évhez 
viszonyítva a kiadások 25,4%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti 
előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós – főként KEOP – 
pályázati forrásból megvalósuló beruházások adják. 
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 3.805,8 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 97,1%-a, a 2012. évi teljesítésnél pedig 16,1%-kal magasabb.  
A dologi kiadások teljesítése 2013. évben 6.808,3 millió forint, ami a 2012. évi teljesítésnél 
(4.989,1 millió forint) 36,5%-kal több, az eredeti kiadási előirányzat 2.780,9 millió forint.  
Az intézmények 560,2 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a 
teljesítés 7.670,9 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (6.242,8 millió forint) képest 
jelentős növekedést mutat. Az intézmények a beruházásokat pályázaton (főként LIFE, 
LIFE+, INTERREG, ETE, KEOP, ROP, Norvég és Svájci Alap) elnyert forrásokból tudták 
megvalósítani, elsősorban élőhely-helyreállítási, földvásárlási és bemutatóhelyi, 
látogatóközponti fejlesztések keretében. 
 
A felújítások előirányzat 240,2 millió forint összegben teljesült, főként épületek felújítását, 
fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta. 
 
Az intézmények bevételeiket 16.000,8 millió forintban teljesítették, ez a 2012. évi teljesítést 
21,1%-kal haladja meg. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4.803,9 
millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, 
látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek haszonbérbe adásából 
származnak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében az MVH-tól 
átvett területalapú támogatások (SAPS és AKG) összege. A felhalmozási bevételek (5.735,2 
millió forint) nemzetközi és uniós pályázatokon elnyert forrásokból tevődnek össze. 
 
Az Igazgatóságok 2.327,5 millió forint 2012. évi előirányzat-maradványt használtak fel 
2013. évben. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 2.533,0 millió forint, amiből 
2.442,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ez főként dologi kiadások és a 2013. 
évről áthúzódó pályázatok kiadásainak teljesítését szolgálja. 
 
Az Igazgatóságok 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 719 fő volt, az átlagos 
statisztikai állományi létszám 1.375 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak 
száma miatt haladta meg az engedélyezett létszám előirányzatot. 
 
Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 
29,1 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére. A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben, a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság pedig a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-ben. 
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15. Cím: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 
 
A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím alá az alábbi 
intézmények tartoztak 2013-ban: 

• Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325730 

   Honlapjának címe: http://atiktvf.zoldhatosag.hu; 
• Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Törzskönyvi azonosító száma: 325675 
   Honlapjának címe: http://ddktvf.zoldhatosag.hu; 

• Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325631 

   Honlapjának címe: http://edktvf.zoldhatosag.hu; 
• Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325707 

   Honlapjának címe: http://emiktvf.zoldhatosag.hu; 
• Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325697 

   Honlapjának címe: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu; 
• Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325642 

   Honlapjának címe: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu; 
• Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Törzskönyvi azonosító száma: 325664 
   Honlapjának címe: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu; 

• Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma:325729 

   Honlapjának címe: http://ktvktvf.zoldhatosag.hu; 
• Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Törzskönyvi azonosító száma: 325686 
   Honlapjának címe: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu; 

• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Törzskönyvi azonosító száma: 325718 

   Honlapjának címe: http://www.tikofe.hu; 
• Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

Törzskönyvi azonosító száma: 597771 
   Honlapjának címe: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  
 
A Főfelügyelőség alaptevékenysége – a külön jogszabályokban meghatározott 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörökben – az elsőfokú, valamint a 
területi szervek, a felügyelőségek elsőfokú eljárása esetén a másodfokú hatósági jogkör 
gyakorlása.  
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Jelenleg a Főfelügyelőségnek – a folyamatos deregulációs tevékenység ellenére – jelentős 
számú elsőfokú hatósági (szakhatósági) hatásköre van. A Főfelügyelőség a hatósági 
tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő szakmai, jogi, háttérintézményi és 
nemzetközi feladatokat. 
 

• A Főfelügyelőség környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági 
jogkörében engedélyeket ad ki, kötelez, bírságol és nyilvántartásokat vezet.  

• A Főfelügyelőség koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal 
kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik az IMPEL környezetvédelmi 
felügyelői információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai 
környezetpolitika és stratégia kialakításában. Ellátja a környezetvédelmi, vezetési és 
hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 

• Ellátja a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások befogadását, 
kezeli a beérkezett összegeket, helyszíni ellenőrzéseket tart. 

• A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás 
végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján befogadta 
a Derogációs összegeket, végrehajtja a rendeletben meghatározott feladatait. 

• A Főfelügyelőség továbbra is működteti a közvélemény tájékoztatását szolgáló Zöld 
Pont Irodáját. 

• Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való 
kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat és vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

 

Tovább folytatódott a 2013. év során a Főfelügyelőség ellenőrzési tevékenysége és ezzel 
összefüggésben a kiszabott bírságok száma is megemelkedett. Ez az országhatárokon 
átívelő hulladékszállítások vonatkozásában kiszabható bírságokat jelenti. Az illegális 
hulladékszállítások vonatkozásában több jelentős összegű bírsággal járó, precedensértékű 
döntést hozott a Főfelügyelőség, melyek várhatóan erősítik a gazdasági társaságok 
jogkövetési morálját és csökkentik a Magyarországot érintő jogellenes transzfereket. 
 
A Főfelügyelőség vonatkozásában tovább folytatódott a DEMETER akciósorozat. A 
Demeter III. akció a Vám Világszervezet (WCO) és az INTERPOL által támogatott, 
nemzetközi méretű ellenőrzéssorozat koordinált és szervezett végrehajtása volt, melynek 
keretében a kiszabott bírság összege közel 450,0 millió forint volt. 
 

A Főfelügyelőség és a felügyelőségek a 2013. évi munkatervükben szereplő feladatokat 
teljesítették. Működésük során különös hangsúlyt fektettek a hatósági munka 
megerősítésére, a társadalmi, szakmai elvárásoknak való megfelelésre, az eljárások 
törvényességének biztosítására, a határidők tartásának egyre nehezebb feltételek közötti 
megvalósítására, továbbá az esetleges ügyirathátralék ledolgozására. 
 
A Főfelügyelőség és a felügyelőségek közreműködtek a VM jogalkotási tervében 
meghatározott jogszabály-előkészítési feladatokban. Kellő hangsúllyal kezelték a kiemelt 
minisztériumi feladatokat, ennek megfelelően történt a kiemelt ügyek hatósági ügyintézése 
az autópályával kapcsolatos ügyek és az egyes programok és tervek hatásvizsgálatához 
kiadott koordinált szakvélemény esetében.  
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Valamennyi felügyelőség számára feladatot jelentett a vízügyi igazgatóságok által 
összeállított országos vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítésében való közreműködés: 
egyeztetések, vizsgálatok végzése, véleményezések, szakmai bizottságokban való részvétel 
és egyéb ad hoc tevékenységek. Az év végére elkészült tervek leadásra kerültek 
országjelentés formájában, de további teendők jelentkeznek a részletes kidolgozás terén. 
 
A légszennyezettség mérésének jogszabályi hátteréből fakadó kötelezettségüknek a 
felügyelőségek folyamatosan eleget tettek, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. Jelentős munkaterhet rótt a hatósági rendszerre az EU finanszírozású 
pályázatokon való részvétel elősegítése, engedélyezés, támogatási nyilatkozatok, igazolások 
kiadása. A felügyelőségek ezen túl 2013. évben ellátták a felszíni és a felszín alatti 
vízvédelem, a levegőtisztaság-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás, a 
természetvédelem területén jelentkező, valamint a településfejlesztési hatósági, szakhatósági 
feladataikat is. A Dunán levonult 2013. évi nyári rendkívüli árvíz és az azt követő 
munkálatok során a felügyelőségek munkatársai a Főfelügyelőség irányításával és a 
társhatóságokkal együttműködve látták el feladataikat. 
 
A felügyelőségek folytatták az előző évben megkezdett illegális hulladék-elhelyezések és 
illetékességi területre behozatalok felderítését, fokozott ellenőrzését, a jogkövető magatartás 
kikényszerítését. Az ellenőrzéseknél több esetben – szükség szerint – bevonásra kerültek a 
társszervek is, az ún. „DEMETER III.” akciósorozat keretében. Hulladékfelügyeleti 
tevékenységük kiterjedt mind a termelői, mind pedig a kezelői szektor vizsgálatára. Ezen 
túlmenően a felügyelőségek is rendszeresen részt vesznek a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok iparbiztonsági ellenőrzésein.  
 
A cím intézményei feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2013. évben 6.990,8 
millió forint kiadás, 3.624,9 millió forint támogatás és 3.365,9 millió forint bevétel került 
jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 9.306,0 millió forintra módosult, míg a 
teljesítés 9.059,8 millió forint, ami a módosított előirányzat 97,3%-a.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 4.663,1 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 99,4%-a és a 2012. évi teljesítésnél 5,1%-kal alacsonyabb.  
 
A dologi kiadások teljesítése 2013. évben 2.510,6 millió forint, ami a 2012. évi teljesítésnél 
(1.913,3 millió forint) 31,2%-kal több. A dologi kiadások legnagyobb részét a szolgáltatási 
kiadások (közműdíjak, üzemeltetés, postai költségek) teszik ki. 
 
Az intézmények 200,7 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a 
teljesítés 562,8 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (134,8 millió forint) képest 
növekedést mutat. Az intézményi beruházások során főként uniós forrásból (KEOP) 
légszennyezettség mérő konténerek és azok műszereinek beszerzése, laboratóriumi 
műszerek beszerzése, míg az intézmények saját forrásaiból kisebb mértékben számítógépek, 
laborműszerek, tehergépjárművek beszerzése valósult meg. 
Az intézmények által teljesített felújítások összege 7,6 millió forint volt.  
 
Az intézmények bevételeiket 4.937,9 millió forintban teljesítették, ez a 2012. évi 
teljesítésnél 7,6%-kal magasabb. A bevételeken belül a közhatalmi bevételek 3.723,1 millió 
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forintban teljesültek, ennek legnagyobb részét a felügyelőségek hatósági jogköréhez 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, a felügyeleti tevékenység díjai adják.  
A felügyelőségek és a Főfelügyelőség 2012. évi előirányzat-maradványa 323,0 millió forint 
volt, amely felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 379,1 millió 
forint, ami szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az intézmények 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 1.337 fő volt, az átlagos 
statisztikai állományi létszám 1.344 fő.  
 
Az intézmények gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkeztek, vállalkozási 
tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 46,9 millió forint összegben 
nyújtottak a dolgozóik részére.  
 
17. Cím: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
 
Az Országgyűlés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénnyel (a 
továbbiakban: Nfa tv.) az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű és a 
földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a 
mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a 
jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi 
gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 
2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a 
magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős 
miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [(a továbbiakban: NFA), törzskönyvi 
azonosító száma: 775706, honlapjának címe: http://www.nfa.hu/] útján gyakorolja. 
 
Az NFA jogszabályban meghatározott közfeladata: 

• a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében – az Nfa tv.-ben meghatározottak 
szerint – gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, 

• a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar 
államot, 

• a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az Nfa tv.-ben meghatározott célok, 
valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja, 

• közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában, 
• a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről vagyonnyilvántartást vezet 

 
Az Nfa tv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok a 
folyamatosan bővítést, hatékonyságnövelést igénylő erőforrások (létszám, infrastruktúra) 
adta kereteken belül végrehajtásra kerültek. A 2010-ben megkezdődött intézményi építkezés 
2013-ban is folytatódott, a mindennapos feladatok volumenének bővülése, valamint a 
jogutód-szervezet sajátosságaiból fakadó egyedi ügylet, komplex feladatkezelés igazolta a 
humán-erőforrás kapacitásainak bővítését, mely által fokozatosan egyre inkább kezelhető 
mederbe terelte a szervezet tevékenységét.  
 
2013. évben folytatódott a haszonbérleti pályázatok kiírása, elbírálása, szerződéskötések és 
birtokba adások. Emellett a haszonbérletbe nem adott, vagy nem, illetve csak rendkívül 
nehezen adható (pl. kis térmértékű, osztatlan közös tulajdonú, elhanyagolt kultúrállapotú, 
termőképtelen, stb.) termőföldek esetében ismételten sor került ún. megbízási szerződés 
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kötésére, melynek útján az Nfa tv.-ben meghatározott módon hasznosítható az ingatlan. 
Mindkét hasznosítási mód esetében megtörtént a haszonbérleti díj, illetve földhasználati díj 
számlák kibocsátása, mely összességében mintegy 15.000 db vevő számlát jelent. A 2013. 
évben az NFA megkezdte a portfólióba nem illeszkedő, rendkívül költségesen és nehezen 
vagy sehogy sem hasznosítható, elszórtan elhelyezkedő, kis térmértékű, gyakran 
növényvédelmi, erdővédelmi bírsággal érintett, ingatlanok értékesítését, mely 2014-re is 
áthúzódik. 
 
Az NFA 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 1.744,1 millió forint volt, amelyet teljes 
egészében költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat 2.063,1 millió forintra 
módosult az év során, a teljesítés 1.931,4 millió forint.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.123,2 millió forint, a 
módosított előirányzat 1.086,7 millió forint volt. A teljesítés 1.082,8 millió forint, vagyis a 
módosított előirányzat 99,6%-a. Ez a 2012. évi teljesítési adatokat (744,2 millió forint) 
45,5%-al haladja meg, amelyet az okozott, hogy a Kormány döntése alapján az NFA 
engedélyezett létszámkerete jelentősen, 80 fővel megemelésre került 2013. január 1-jétől a 
korábban engedélyezett 145 főről. 
 
A dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 245,8 millió forint, a módosított dologi 
kiadási előirányzat pedig 444,8 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások, amit főként 
a készletbeszerzés, a kommunikációs, szolgáltatási kiadások tettek ki, 353,2 millió forintra 
teljesültek, ez a 2012. évi teljesítést számottevően meghaladja, ami elsősorban a 
nagymértékű, 80 fős létszámbővítéssel volt összefüggésben. Az előző évhez viszonyítva 
jelentős a növekedés az üzemeltetési és fenntartási kiadás soron, amelyet a bérelt ingatlan 
alapterület növekedése miatti bérleti díj kifizetés eredményezett. 
 
Az NFA beruházásokra 210,1 millió forintot teljesített 2013-ban, melynek kisebb részét 
irodai gépek, számítógépek beszerzésére, míg a nagyobb részét az EKOP programból 
megvalósuló vagyon-nyilvántartási rendszer kialakítására fordították.  
 
Az intézmény 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 225 fő, az átlagos állományi 
létszám 202 fő volt. 
 
Az NFA 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 86,7 millió forint, ami teljes 
egészében felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradványának összege 124,1 
millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 
nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2013. évben nem folytatott. 
 
18. Cím: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
 
A NAKVI a VM háttérintézeteként a vidékfejlesztés, az ágazati szakképzés, termelői 
szaktanácsadás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működési, fenntartási területén látja el 
feladatait. 2013. szeptember 1-től a Szakképző Iskolai Hálózatkoordinációs Igazgatósággal 
és feladataival bővült a tevékenységi köre. A NAKVI törzskönyvi azonosító száma: 
329002-000, honlapjának címe: www.nakvi.hu.  
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A NAKVI többek között az alábbi kiemelt feladatok végrehajtásáért volt felelős, illetve látta 
el azokat 2013. évben: 
 

• a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
20. §-a szerint eljáró, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti 
készségek elsajátítására, ösztönzésre és végrehajtásra igénybe vehető támogatás 
részletes feltételeiről szóló 79/2007 (VII.30.) FVM rendeletben meghatározott 
munkaszervezet, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletben meghatározott, az VM Irányító 
Hatóság (a továbbiakban: IH) által a helyi vidékfejlesztési irodákra alapozott 
rendszer koordinációjáért kizárólagosan felelős szervezet. A NAKVI a technikai 
segítségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjeként az IH része, mint az 
IH technikai támogató egysége; 

• monitoring és tervezési feladatokat lát el a vidékfejlesztéshez kapcsolódó uniós és 
hazai programok kialakításában és végrehajtásában; 

• ellátja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) központi 
munkaszervezeti feladatait, információt ad az MNVH tagjainak, együttműködési 
projekteket kezdeményez és bonyolít le az MNVH partnereivel, koordinálja az 
MNVH vidékfejlesztési tanácsadó irodákra alapozott rendszerének működését; 

• központi fejlesztő-szolgáltató intézetként közreműködik a vidékfejlesztési 
miniszterre jogszabályban ráruházott szakképzési feladatok megvalósításában, 
előkészítő, operatív végrehajtó tevékenységet lát el, segíti a miniszter feladataihoz 
kapcsolódó népfőiskolai tevékenységet; 

• a szakképző intézmények felé az iskolai oktató-nevelő munkát segítő információkat 
szolgáltat és szakmai támogatást nyújt, szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai és 
műhelymunkákban; 

• Országos Szaktanácsadási Központként közreműködik a VM ágazataiban működő 
államilag támogatott szaktanácsadás országos hatáskörű irányításában, a 
szaktanácsadási rendszer minőségbiztosításában, ellátja a szaktanácsadás operatív 
feladatainak végzése során a régiós, területi és helyi központok, valamint a 
szaktanácsadói tevékenység koordinációját, a szaktanácsadók számára információt 
szolgáltat. A NAKVI – a VM egyetértésével – az Országos Szaktanácsadási Központ 
feladatainak ellátására a székhelyén kívül területi egységeket hozhat létre és 
működtethet. A NAKVI az agrárgazdaság és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a 
szaktanácsadók tevékenységét engedélyező szervként jár el, ellátja a Szaktanácsadói 
Névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 
A NAKVI legrégebbi felelősségi területe a Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóságé, amely 
az agrár-szakképzés, valamint – Országos Szaktanácsadási Központként – a szaktanácsadás 
felügyeletével és koordinálásával, irányításával kapcsolatos teendőket végezte el. Emellett 
többek között a VM tudományos folyóiratainak kiadását is ez az igazgatóság végezte. 
A NAKVI hatáskörébe tartozott számos, a szórványtelepülések, falvak és kisvárosok életét 
javító intézkedés segítése, támogatása. Ennek jegyében többek között felel az utóbbi évek 
egyik legfontosabb, falvakat és kisvárosokat érintő programjának, az Integrált Közösségi és 
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Szolgáltató Tereknek (IKSZT) a végrehajtásáért, valamint ezek és a LEADER Helyi 
akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) felügyeletéért, szakmai támogatásáért. A 
következő európai uniós költségvetési időszakkal kapcsolatos tervezési feladatok is az 
igazgatósághoz kerültek. 
A NAKVI a vidékfejlesztés szereplőit összefogó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó 
Titkárságának is otthont adott, amelynek feladataival külön igazgatóság foglalkozik. Ezen 
belül kezdte meg működését a Projektkoordinációs Osztály, amely az MNVH projektjeivel, 
valamint a VM kiemelt projektjeivel foglalkozik, köztük a Tanyafejlesztési Programmal, 
amelyet 2011 óta sikeresen bonyolított le a NAKVI. Emellett továbbra is folytatja eddigi 
szervezőmunkáját az MNVH működésével kapcsolatban, valamint az Európai 
Vidékfejlesztési Hálózat tagjaként nemzetközi kapcsolatokat épít. 
 
A NAKVI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2013. évben 454,0 millió 
forint kiadás, 172,3 millió forint támogatás és 281,7 millió forint bevétel került 
jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.369,8 millió forintra módosult, míg a 
teljesítés 2.294,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,8%-a.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 616,3 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 98,4%-a.  
 
A dologi kiadások teljesítése 2013. évben 1.429,7 millió forint, ez a 2012. évi teljesítést 
jelentős mértékben meghaladja. A dologi kiadások legnagyobb részét a vásárolt 
közszolgáltatások, illetve a szellemi tevékenység végzésére történt kifizetések teszik ki. 
 
Az intézményi beruházások eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a teljesítés 85,2 millió 
forint. Az intézményi beruházások során főként szoftverek, gépek, berendezések és 
felszerelések beszerzése valósult meg. 
 
A NAKVI bevételeit 2.124,8 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat 
(1.992,9 millió forint) 106,6%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt a támogatásértékű 
működési bevételek teszik ki 1.386,1 millió forinttal. Ezen belül az MNVH működtetésére 
277,8 millió forint, míg az MNVH működtetésére 946,9 millió forint került átvételre az 
MVH-tól. 
 
A NAKVI 2012. évi előirányzat-maradványa 45,0 millió forint volt, amely felhasználásra 
került. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 326,9 millió forint, ebből a 2013. évben 
keletkezett maradvány összege 207,2 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az intézmény 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 51 fő volt, az átlagos statisztikai 
állományi létszám 61 fő, ami eltérés a TS státuszon foglalkoztatottak számából adódik.  
 
Az intézmény gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt a dolgozói részére nem nyújtott.  
 
19. Cím: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
 
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) fő feladata 2013-ban is a tárca 
döntéseihez szakmai hátteret biztosító kutatási feladatokból állt. A munkatervben 

1267



meghatározott feladatok másik része az információs rendszerek működtetéséhez 
kapcsolódott. Az AKI makrogazdasági információs rendszerei kötelező uniós információs 
rendszerek, így folyamatos brüsszeli kontroll alatt állnak. Az AKI törzskönyvi azonosító 
száma: 307035, honlapjának címe: www.aki.gov.hu. 
 
Az AKI 2013. évi munkatervének főbb kutatási feladatai a mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszer fejlesztése, az agrárstatisztikai információs rendszer fejlesztése, Magyarország és 
Lengyelország mezőgazdaságának elemzése, a tejkvóta megszüntetésének várható hatásai, 
az élelmiszer és annak nyersanyagai pazarlásának mértéke, a fekete-kereskedelem 
vizsgálata a főbb termékpályákon. E témákban kutatási jelentések készültek, kiadványok 
jelentek meg. 
 
Az AKI 2013. évben számos hatásvizsgálatot látott el, melyek az élelmiszer ÁFA-kulcsának 
27%-ról 5%-ra csökkentéséről, élő- és félsertés 5%-os ÁFA-kulcs alá történő átsorolásáról, 
a fordított áfa tapasztalatairól illetve a cukorágazatban történő bevezetésnek lehetőségéről, a 
végső fogyasztásra szánt élelmiszerek ÁFA-csökkentésének költségvetésre gyakorolt 
hatásáról, a földforgalmi törvénytervezetről, illetve a KAP 2014–2020 magyarországi 
földárakra gyakorolt várható hatásáról szóltak. Adatbázis készült továbbá a terménypiaci 
árak becsléséhez, valamint háttéranyagok az Agrár-beszámolóhoz (adózás, finanszírozás, 
lízing, stb.). 
 
Az AKI 2013-ban is folytatta időszakos kiadványainak közreadását. Így negyedévente 
megjelent az Agrárgazdasági Figyelő (általános helyzetkép az agráriumról), a Pénzügyi 
Hírlevél (tájékoztató a támogatásokról és hitelekről), valamint havonta a Statisztikai 
Jelentések (pl. a külkereskedelem alakulásáról). Az Agrárpiaci Tájékoztatók a zöldség-
gyümölcs-, baromfi-, hús-, gabona-, olajnövény-, cukor-, valamint borpiaci helyzetről 
kéthetente, a tejpiaci helyzetről havonta nyújtanak hiteles képet. 
 
Az AKI feladataival összhangban bekapcsolódott az Unió bizottsági munkáiba. Emellett 
más tagországok agrárökonómiai kutatóintézeteivel és egyetemi tanszékeivel közös kutatási 
feladatokat is végeztek. Ezek eredményei mind a brüsszeli döntéshozatal során, mind a 
hazai agrárirányításban hasznosításra kerültek. 
 
Az AKI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2013. évben 736,0 millió forint 
kiadás, 636,8 millió forint támogatás és 99,2 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A 
kiadási előirányzat az év folyamán 1.454,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés 1.377,3 
millió forint, ami a módosított előirányzat 94,7%-a.  
 
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 473,0 millió forint, ami a módosított 
előirányzat 96,9%-a.  
 
A dologi kiadások teljesítése 2013. évben 612,5 millió forint, ami 11,3%-kal haladja meg a 
2012. évi teljesítést, melynek oka döntően az EU-finanszírozású projektek teljesítéséhez 
kapcsolódó kiadások növekedése volt. A dologi kiadások legnagyobb részét az idei évben is 
a szolgáltatások, ezen belül is a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetéséhez 
szükséges könyvelőirodai szolgáltatások és azok áfája teszik ki. 
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Az intézmény felhalmozási célú eredeti előirányzattal nem rendelkezett, teljesítés a 
beruházások előirányzaton történt 2013. évben, 166,2 millió forint összegben. A 
beruházásokra szinte kizárólag EKOP projektek forrásaiból került sor, amelynek keretében 
eszközök, szoftverek beszerzésére került sor.  
 
Az AKI bevételeit 729,0 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (728,9 
millió forint) 100,0%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt a FADN (tesztüzemi) 
rendszer finanszírozása a VM-től és MVH-tól, valamint az EKOP projektek ellátására átvett 
támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek teszik ki 413,1 millió, illetve 182,0 
millió forinttal.  
 
Az AKI 2012. évi előirányzat-maradványa 54,3 millió forint volt, amely teljes egészében 
felhasználásra került. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 76,8 millió forint, ami 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az AKI 2013. évi engedélyezett létszám előirányzata 131 fő, az átlagos statisztikai 
állományi létszáma 104 fő volt. 
  
Az AKI gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt 2013. évben nem nyújtott a dolgozói 
részére.  
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IV.  
Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a VM 
fejezet eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait a fejezeti kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában az alábbiak szerint állapította meg: 
 

  (millió forintban) 
Cím, alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

20/01 Beruházás 102,2 0,0 102,2 
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok  16 244,9 0,0 16 244,9 
20/03 Agrár célelőirányzatok 7 061,4 0,0 7 061,4 
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása 8 252,8 0,0 8 252,8 
20/05 Nemzeti támogatások 61 041,4 4 000,0 57 041,4 
20/06 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 0,0 1 000,0 

20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem 
térített kiadások 

1 300,0 0,0 1 300,0 

20/11 Vidékfejlesztési és halászati programok 220 119,6 157 908,7 62 210,9 
20/13 Peres ügyek 100,0 0,0 100,0 
20/14 Fejezeti általános tartalék 130,4 0,0 130,4 
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: 315 352,7 161 908,7 153 444,0 

 
A VM fejezet költségvetésében a 2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti 
támogatási előirányzata 153.444,0 millió forint volt. Ezen összeg közel 2%-kal meghaladta 
a 2012. évi eredeti támogatási előirányzatot. Ennek oka, hogy a tárcának sikerült a tervezés 
menetében érvényesíteni az egyes feladatok finanszírozásához szükséges magasabb 
támogatási igényeket, így néhány előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata meghaladta 
a 2012. évben rendelkezésre álló összegeket (20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás, 
20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program, 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének 
költségei, 20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai), továbbá több új előirányzat is 
megjelent a tárca költségvetésében. Ezek közül nagyságrendjénél fogva kiemelést érdemel, 
hogy megkezdődhetett a Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása, valamint a kiemelt 
ágazati szakmai céloknak megfelelően a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 
támogatása. 
 
A 2013. évben felhasználható forrásokat a rendelkezésre álló eredeti támogatási 
előirányzatok mellett kiegészítette a 2012. évről áthúzódó maradványok összege is. A 
fejezeti kezelésű előirányzatok esetében összesen 48.765,2 millió forint 2012. évi 
maradvány keletkezett, amelyből 38.847,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 
9.918,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Megjegyezzük, 
hogy a nem terhelt maradvány összegéből a 2012. évben keletkezett árfolyamnyereségből 
keletkezett maradvány, valamint a 20/15/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
előirányzaton keletkezett maradvány összege 9.651,9 millió forint összeget tett ki, amely 
összeg a nem terhelt maradvány összegének 96,8%-a. A nem terhelt maradványok további 
felhasználására kizárólag a Kormány jóváhagyásával kerülhetett sor.  
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Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat, valamint az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 
döntött a VM fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt, terhelt, valamint 
kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, továbbá 
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok visszahagyásáról azzal, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 8.436,7 millió forintot további 
intézkedésig a tárca nem használhat fel. Ezen összeget több lépésben hagyta vissza a 
Kormány a tárca, illetve más fejezetek részére. Az 1356/2013. (VI. 24.) számú Korm. 
határozat alapján a FAO bővítésével kapcsolatos kiadások finanszírozására az Uniós 
programok árfolyam-különbözete előirányzat 2012. évi nem terhelt maradványa terhére 60,0 
millió forint a VM igazgatása cím részére került visszahagyásra. Ugyanezen 
kormányhatározat alapján 1.192,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány került visszahagyásra a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzat terhére, 
a VM igazgatása cím részére, a TIG tőkeemelésének végrehajtásához. A Kormány az 
1632/2013. (VII. 10.) számú határozatában a Nemzeti Lovas Program megvalósítása 
érdekében 165,0 millió forintfelhasználását hagyta jóvá a 20/03/08 Állami feladatok 
átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában előirányzaton és 
további 60,0 millió forintot a VM igazgatása részére (Nemzeti Lovarda). 
 
A fennmaradó 8.440,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány több 
kormánydöntés alapján más fejezetek részére került átcsoportosításra. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, 
továbbá a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok felhasználásáról az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat, illetve a 
20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program és a 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének 
költségei előirányzatok tekintetében az 1500/2013. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezett. 
 
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat (a továbbiakban: 1259/2013. (V. 13.) számú 
Korm. határozat) alapján a tárcának egyensúlyjavító intézkedést kellett végrehajtania, amely 
csökkentette a fejezeti kezelésű előirányzatokon felhasználható tárgyévi forrásokat. Ezen 
intézkedés keretében a minisztérium költségvetésében 11.880,0 millió forint összegű zárolás 
került végrehajtásra. A minisztérium döntése alapján a fejezetet érintő zárolás összegéből 
10.850,7 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok között került érvényesítésre, mivel a 
működőképesség fenntartása érdekében az intézményi körben kisebb mértékű zárolás 
elrendelésére volt lehetőség. Ezt követően azonban a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat 
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1868/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat alapján a tárcát érintő 11.880,0 millió forint összegű zárolás 1.000,0 millió 
forinttal csökkentésre került, így a tárcának véglegesen 10.880,0 millió forint zárolási 
kötelezettsége volt a 2013. évben. A tárcát érintő egyensúlyjavító intézkedések alapján így 
összesen 9.325,7 millió forint támogatási előirányzat nem kerülhetett a 2013. évben 
felhasználásra a fejezeti kezelésű előirányzatokon. A fejezeti kezelésű előirányzatok 
körében elrendelt zárolás, a fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási 
előirányzatának 7,1 %-át érintette. A tárca vezetésének törekvése alapján jelentősebb 
kezelhetetlen feszültségek nélkül került végrehajtásra a zárolás, azaz minden meghirdetett 
támogatási konstrukció, ha kisebb összeggel is, de továbbra is működött. A rendkívüli 
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kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a 
zárolás csökkentésre változtatását rendelte el. Elmondható tehát, hogy az előirányzat-
módosítások hatását megfelelő szakmai, pénzügyi intézkedésekkel a tárcának sikerült 
ellensúlyozni, amelynek köszönhetően feladatelmaradás nem volt. 
 
A VM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi 
kezelésének, felhasználásának szabályait tartalmazó 48/2013. (VI. 7.) számú VM rendelet 
2013. június 7-én, míg az egyes előirányzatokat érintő részletszabályozásokat tartalmazó 
miniszteri utasítás 21/2013. (VIII. 30.) számon jelent meg. 
 
A pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló 2012. évi CXVI tv. alapján 2013. január 1-jétől 
bevezetésre került a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség – melynek mértéke az 
illeték alapjának 0,2 %-a, 2013. augusztus 1-jétől 0,3 %-a – a Magyar Államkincstár 
(továbbiakban: MÁK) által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjed, kivétel ez alól 
az uniós előirányzatokból teljesített kifizetések. A tárca döntése alapján a jelentős összegű 
előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok esetében – amennyiben az 
előirányzatról pénzeszköz-átadás formájában kerül sor a teljesítésre – az előirányzatot 
terhelő tranzakciós illeték az adott fejezeti sor előirányzatából került finanszírozásra, míg az 
alacsonyabb összegű előirányzattal rendelkező fejezeti sorok esetében a tranzakciós illeték 
forrásául a VM igazgatásának költségvetése szolgált. Az egyes előirányzatokkal 
kapcsolatosan felmerülő tranzakciós illeték átcsoportosítása a VM igazgatása cím, valamint 
az MVH részére megtörtént.  
 
Az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a tárca a KKV-szektor hitelezésének 
elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez 
220,0 millió forint támogatást kapott a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatából a 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatra. A 
beadott díjlehívási kérelmek alapján a rendelkezésre bocsátott összegből az év során 
összesen 33.937.116 forint került felhasználásra, így a tárca 186.062.884 forint – központi 
költségvetés részére történő – visszarendezéséről intézkedett. 
 
Az éven túli kötelezettségvállalásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
(továbbiakban: Áht.) 111/E § (1) bekezdése alapján volt lehetőség, amely alapján három 
fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 1.403,4 millió forint összegben került sor éven túli 
kötelezettségvállalásra a 2013. évben az alábbiak szerint: 
 

- 20/03/05 Tanyafejlesztési program:    1.358,0 millió forint, 
- 20/03/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása:        3,0 millió forint, 
- 20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai 

intézkedések támogatása:         42,4 millió forint. 
 
A 2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzatokon összesen 72.918,4 millió forint összegű 
maradvány képződött, amely összegből 60.083,7 millió forint összeg terhelt, 12.834,6 millió 
forint összeg pedig nem terhelt maradványként került kimutatásra. A tárca fejezeti kezelésű 
előirányzatainak 2013. évi maradványösszege 49,5 %-kal magasabb, mint előző évben volt. 
Ennek kialakulásában több tényező is szerepet játszott. Évközben az uniós támogatások 
felhasználása során igen jelentős nagyságrendű árfolyamnyereség keletkezett (17.748,0 
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millió forint), amelynek felhasználására nem volt módja a tárcának, mivel az év során 
kisebb mértékben keletkezett árfolyamveszteség. A magasabb összegű keletkezett 
maradványban az is szerepet játszott, hogy több előirányzat esetében a pályázatok 
kiírásának és elbírálásának időbeni elhúzódása miatt 2013. évben kizárólag a 
kötelezettségvállalások megtételére volt lehetőség. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak 
szerint alakult: 
 

(millió forintban) 

Cím, alcím 
Módosított 

kiadási 
előirányzat 

Teljesítés % 

20/01 Beruházás 76,6 0,0 0,0% 

20/02 Környezetvédelmi 
célelőirányzatok  

17 028,5 11 059,8 64,9% 

20/03 Agrár célelőirányzatok összesen 10 561,7 5 855,8 55,4% 

20/04 Uniós programok kiegészítő 
támogatása 

15 399,6 10 171,6 66,1% 

20/05 Nemzeti támogatások 59 612,0 52 848,9 88,7% 
20/06 Állat- és növénykártalanítás 1 089,7 963,8 88,4% 

20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU 
által nem térített kiadások 

23 985,8 10 911,8 45,5% 

20/11 Vidékfejlesztési és halászati 
programok 

307 421,7 218 269,4 71,0% 

20/13 Peres ügyek 100,0 516,3 516,3% 
20/14 Fejezeti általános tartalék 13,4 13,4 100,0% 

20/15 Fejezeti egyensúlybiztosítási 
tartalék 

5 500,0 5 500,0 100,0% 

20/16 SAPARD támogatás összesen 2 028,4 2 008,8 99,0% 
20/17 Nemzeti vidékfejlesztési terv 234,8 216,2 92,1% 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
összesen: 

443 052,2 318 335,8 71,9% 

 
Összefoglalva elmondható, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény a VM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 315.352,7 millió 
forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások 
eredményeképpen 443.052,2 millió forintra növekedett, a kiadások az év végére 318.335,8 
millió forint összegben realizálódtak, ami 71,9 %-os teljesítésnek felel meg. 
 
Az egyes előirányzat-csoportok törvény szerinti jogcímeinek végrehajtása az alábbiakban 
kerül részletesen bemutatásra: 
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20/1. alcím Beruházás 
 
Az alcímhez tartozó előirányzatokból a NEKI részére jóváhagyott beruházási feladatok 
kerülhetnek finanszírozásra. A támogatási összegek intézmény részére történő átadására 
megállapodás, valamint a szükséges államháztartásért felelős miniszter engedélyezése 
alapján kerülhet sor. A 2013. évben a 20/1 Beruházás alcímen összesen 102,2 millió forint 
eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre beruházási feladatok finanszírozására, 
amely jelentősen csökkent az előző évihez képest, a tavalyi évben elrendelt zárolás bázisba 
építése miatt. Ezen alcímhez tartozó előirányzatoknál 2012. évi maradvány nem keletkezett. 
 
Az év során az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 25,6 millió forint összeggel csökkent, így 
összesen 76,6 millió forint támogatási összeg felhasználására volt lehetőség. 
 
Elfogadásra került a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXIV. törvény, melynek 3. §-a alapján a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény kiegészült 
a 76/A. §-sal, amely alapján a 20/1 Beruházás alcím előirányzatok tekintetében 
kötelezettségvállalásra csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélye után 
volt lehetőség. A kötelezettségvállalásokhoz szükséges engedélyeket a tárca az év során 
megkapta, amely alapján a minisztérium és a kedvezményezett NEKI között megállapodás 
került aláírásra. Tekintettel arra, hogy kifizetésre az év során nem került sor, a teljes 2013. 
évi támogatási előirányzat, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 
kimutatásra. 
 
December hónapban a Kormány a 481/2013. (XII. 17.) és a 482/2013. (XII. 17.) számú 
rendeleteiben határozta meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó, valamint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági 
feladatokat ellátó szervek felügyelőszerveit. Ezen rendeletek alapján 2014. január 1. 
napjától a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek a BM 
felügyelete alá kerülnek, így ezen alcímhez tartozó előirányzatok is elkerülnek a fejezetből. 
 
20/01/05/00 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő  
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 10,0 millió forint volt, az 
előirányzaton előző évről áthúzódó maradvány nem volt. 
 
Az előirányzat forrást biztosít a tulajdonosra (Magyar Állam) háruló kötelezettségek 
(védőterületek tulajdonjogának rendezése, az állam tulajdonába kerülő beruházások nettó 
pályázati önerő fedezete) teljesítéséhez. 
 
A 2013. évi előirányzaton az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt 
egyenlegjavító intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 2,5 millió forint összeggel 
csökkent. A minisztérium vezetésének döntése alapján a zárolást követően rendelkezésre 
álló 7,5 millió forint összeg átcsoportosításra került a 20/01/20/00 Ivóvíz-minőség javító 
program fejezeti kezelésű előirányzat javára a nyugat-balatoni V/B beruházási projektjére. 
Így ezen előirányzaton a 2013. évben pénzügyi teljesítésre nem került sor. 

1274



 
20/01/09/00 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 10,0 millió forint, az előirányzaton 
előző évről áthúzódó maradvány nem állt rendelkezésre. 
 
Az előirányzat a Balaton térségi szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű 
beruházások befejezésére szolgál. A balatoni beruházások tekintetében elsősorban 
szennyvízelvezető rendszer szaghatás-csökkentési feladatok – többek között a IV. régió 
területe Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentésének 
beruházás-előkészítése (tervkészítés, engedélyeztetés) – valósulnak meg.  
 
A 2013. évi előirányzaton az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt 
egyenlegjavító intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 2,5 millió forint összeggel 
csökkent, így a tárgyévben 7,5 millió forint felhasználására volt lehetőség. A 2013. évi 
előirányzat teljes összege lekötésre került. 
 
Az előirányzatból 2013. december 31-ig pénzügyi teljesítésre nem került sor. A 2013. évi 
támogatási összeg a 2014. évben a VM-BM megállapodás szerint kerül a BM részére 
átadásra. 
 
20/01/19/00 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása  
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 27,4 millió forint, az előirányzaton 
előző évről áthúzódó maradvány nem állt rendelkezésre. 
 
Az előirányzat felhasználását az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram 
végrehajtásáról szóló hazai jogszabályok és az EU Víz Keretirányelve határozzák meg.  
 
A hazai ivóvízellátás több mint 90%-a felszín alatti vízkészletekből történik. Ennek mintegy 
2/3-át adják a sérülékeny üzemelő vízbázisok, melyeknél a felszíni eredetű szennyezés 
kockázata igen nagy. E mellett – az állam stratégiai ivóvíztartalékaként – távlati vízbázisok 
kerültek kijelölésre. Az ivóvízbázisok védelmét szolgálja egyrészt az 1997. év óta 
folyamatban lévő, kormányzati szintű beruházással megvalósuló vízbázisvédelmi program, 
valamint 2007. évtől kezdődően, az ÚMFT-n belül, a KEOP vízbázis védelemre vonatkozó 
konstrukciója, azon sérülékeny vízbázisok esetében, ahol a beruházás költségvetési 
támogatásból még nem indult el. 
 
Az előirányzatból finanszírozott beruházások célja a sérülékeny vízbázisok 
állapotfelmérése, a szükséges megfigyelő-hálózat kiépítése, a védőterületek kijelölése és 
javaslat kidolgozása a szennyezéseket csökkentő vagy megelőző intézkedésekre. 
 
A 2013. évi előirányzaton az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt 
egyenlegjavító intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 6,9 millió forint összeggel 
csökkent, így a tárgyévben 20,5 millió forint felhasználására volt lehetőség. A 2013. évi 
előirányzat teljes összege lekötésre került. 
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Az előirányzatból 2013. december 31-ig pénzügyi teljesítésre nem került sor. A 2013. évi 
támogatási összeg a 2014. évben a VM-BM megállapodás szerint kerül a BM részére 
átadásra. 
 
20/01/20/00 Ivóvíz-minőség javító program  
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 54,8 millió forint, az előirányzaton 
előző évről áthúzódó maradvány nem keletkezett. 
 
Az előirányzat a már megkezdett ivóvíz-ellátási fejlesztések befejezéséhez, illetve 
folytatásához szükséges. Az előirányzat biztosítja Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén 
az egészséges ivóvízellátás-hálózat kiépítését, valamint a nyugat-balatoni regionális vízbázis 
V/B ütemének megvalósítását, a nyugat-balatoni és északkelet-balatoni regionális 
vízbázisok összekötésével. Az eredeti beruházási program kiegészítésre került a sümegi 
alrendszer vízminőség-javításával a nyirád-darvastói összekötés megvalósításával is. 
 
A 2013. évi előirányzaton az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt 
egyenlegjavító intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 13,7 millió forint összeggel 
csökkent, így a tárgyévben 41,1 millió forint felhasználására volt lehetőség. A minisztérium 
vezetésének döntése alapján az előirányzat keretének összege megemelésre került a 
20/01/05/00 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő című fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 7,5 
millió forint összeggel, amely összeg növelte az előirányzaton felhasználható forrásokat. 
 
A 2013. évi előirányzat teljes összege lekötésre került. 
 
Az előirányzatból 2013. december 31-ig pénzügyi teljesítésre nem került sor. A 2013. évi 
támogatási összeg a 2014. évben a VM-BM megállapodás szerint kerül a BM részére 
átadásra. 
 
20/2. alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok 
 
Ezen alcímhez tartozó előirányzatok összetételében nem történt változás a 2012. évhez 
képest. Az előirányzatok felhasználása több irányban valósul meg, a felhasználás és azok 
ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. Az 
előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányos, az adott feladat konkrét 
finanszírozásakor merül fel. A 2013. évben a környezetvédelmi célelőirányzatokon összesen 
16.244,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely kis mértékben 
csökkent az azt megelőző évben rendelkezésre álló forrásokhoz képest.  
 
Az év során az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 3.750,9 millió forint összeggel módosult, 
így összesen 12.494,0 millió forint támogatási összeg felhasználására volt lehetőség. 
 
20/02/06/00 Vörösiszap katasztrófa elhárítás  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja - összhangban a katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok 
felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) számú BM rendelettel - a 2010. október 4-én a 
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Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében 
történt vörösiszap-kiömléssel kapcsolatban a védekezésben, valamint a helyreállításban 
résztvevő központi költségvetési szervek védekezéssel összefüggő többletkiadásaira 
támogatás biztosítása. Az előirányzat sem 2012-ben, sem pedig 2013-ban eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. A forrás az előirányzatra a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet XIV. 
Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím 34. Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 
terhére keret-megállapodás alapján került biztosításra a minisztérium részére. A BM-től 
átvett támogatás felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjét a VM és a BM közötti 
és a VM és a felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek közötti keret-
megállapodások, valamint a vidékfejlesztési miniszter által kiadott eljárásrend tartalmazta.  
 
A központi költségvetési szervek védekezési és kárelhárítási munkái során felmerült 
költségeinek megtérítése és a kárelhárítási munkák elvégzése alapján kiállított számlák 
kiegyenlítése maradéktalanul megtörtént. A központi költségvetési szervek részére 
2.167.090 ezer forint, a Mecsekérc Zrt.-nek 19.561.910 ezer forint, az OVIBER Kft. részére 
383.925 ezer forint került kifizetésre. A fejezeti sor kiadási előirányzata teljes mértékben 
felhasználásra került a 2012. év során, az előirányzaton maradvány nem keletkezett, 
ugyanakkor a kárlehárításban résztvevő szervezetek elszámolását követően a felhasználásra 
nem került támogatási összegek visszafizetésére a 2013. évben került sor. 
 
A költségvetési szervek a kárelhárítási többletkiadások fedezetére részükre átutalt 
támogatásról elszámoltak a VM felé, amely elszámolás felülvizsgálatra került a BM által. 
Az ellenőrzés során vitás kérdésként merült fel az érintett intézmények általános 
költségeinek elszámolhatósága. Az elszámolások részletes felülvizsgálata után, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság, a BM és az érintett intézmények illetékeseinek egyeztetését 
követően, a felek megállapították az elszámolható költségtételeket, amely alapján az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 11,1 millió forint, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
77,6 millió forint, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4,7 millió forint összegű 
támogatást volt köteles visszafizetni a VM részére. 
 
Fentiek mellett, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség jogosulatlanul számolta el a munkaidőn belül végzett kárelhárítási 
munkavégzésének bérköltségét és annak járulékát, amelynek következtében az 
intézménynek 23,2 millió forint összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.  
 
A fenti intézmények maradéktalanul eleget tettek visszafizetési kötelezettségeiknek a 2013. 
év során, amelyet követően a VM részére visszafizetett jogosulatlanul felhasznált 
támogatások, 116,6 millió forint összegben átutalásra kerültek a BM részére. A BM a VM 
elszámolását elfogadta. Az előirányzatról további kifizetés nem várható. 
 
20/02/07/00 Vízügyi feladatok támogatása  
 
Az előirányzat jogszabályváltozás alapján 2012. január 1-jétől átkerült a BM fejezetébe, így 
az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat eredeti 
célja alapján rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási 
munkák elvégzésével, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek 
finanszírozásával összefüggésben felmerülő feladatok finanszírozását szolgálta. 
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Az átszervezést követően a VM és a BM fejezetek közötti megállapodás értelmében az 
előirányzaton keletkezett 2011. évi maradványok tekintetében a kifizetéseket és az 
elszámolásokat még a tárca hajtotta végre a korábban megkötött szerződések alapján.  
 
A Kormány az 1611/2012. (XII. 18.) számú határozatában a 20/02/03/00 Vízitársulatok 
kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása előirányzaton, a 
meghiúsult kötelezettségvállalások nyomán keletkezett 42,9 millió forint, valamint a 
20/02/08/00 Víz-, környezeti- és természeti katasztrófák kárelhárítása előirányzaton 
keletkezett 5,8 millió forint, összesen 48,7 millió forint maradványt is visszahagyta ezen 
előirányzatra. Az átcsoportosításra került összeg a Halászati és Öntözési Kutatóintézet által 
megállapodás alapján megvalósításra kerülő három kiemelt kutatási téma finanszírozására 
került felhasználásra. Az előirányzatok közötti átvezetés és a megállapodás megkötése még 
2012. évben megtörtént, kifizetésre azonban a 2013. évben került sor az előirányzaton 
jelentkező kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére. 
 
A 48,7 millió forint maradvány felhasználása megtörtént, a VM költségvetésében ezen 
fejezeti kezelésű előirányzatból további kifizetésekre nem került sor. 
 
20/02/08/00 Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítása  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat jogszabályváltozás alapján 2012. január 1-jétől átkerült a 
BM fejezetébe, így az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, az 
előirányzatról kizárólag a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok 
rendezésére került sor.  
 
Az előirányzatból került finanszírozásra az árvíz-, jég-, belvíz- és aszálykár elleni 
védekezés, továbbá a víz- és környezeti kárelhárítás érdekében végzett, a védekezéssel 
közvetlenül összefüggő feladatok költségei. Az előirányzat biztosított forrást az ún. 
preventív (megelőző, elhárító) védekezés és kárelhárítás legfontosabb feladataira is. 
 
Az előirányzaton keletkezett 2012. évi 14,2 millió forintot, mint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványt a központi költségvetés részére visszautalta a tárca. Ezen tételen 
felül az előirányzatból további kifizetésre nem került sor, mivel a 2013. évi árvízi 
védekezéssel felmerülő többletkiadásokat – amelyekben a VM háttérintézményei is 
érintettek voltak – a két fejezet közötti megállapodás alapján, a BM részéről került 
közvetlenül átadásra az intézmények részére, így a fejezet részéről kizárólag az 
elszámolások felülvizsgálatában működött közre a tárca. 
 
Az előirányzatra 2013. évben 22,1 millió forint összegű bevétel érkezett, amely a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 2011. évi preventív védekezésre kapott és fel nem használt 
támogatásának visszafizetéséből keletkezett. Ezen összeg kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványként került kimutatásra. 
 
20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás  
 
A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2.094,2 millió forint volt, amelyet 451,7 
millió forint 2012. évről áthúzódó maradvány egészített ki. A kötelezettségvállalással terhelt 
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450,0 millió forint maradvány átadása a kedvezményezett Őrségi Nemzeti Park részére 
megtörtént. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,7 millió forint volt, amely 
befizetésre került a központi költségvetés részére a Kormány 1723/2013. (XI. 11.) számú 
határozata alapján. 
 
Az előirányzat a természetvédelmi célból elrendelt hatósági kártalanításokra, védett állatok 
által okozott károk megelőzésére, illetve védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállítása érdekében szükséges állami tulajdonba vételre áll rendelkezésre. A védettségi 
szint helyreállítása érdekében végrehajtandó földvásárlások, kisajátítások és a jogosultak 
kártalanítására vonatkozó alapvető szabályok a Vszt.-ben, illetve a földkiadó és a 
földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában találhatóak. 
 
Az egyedi hatósági határozattal elrendelt természetvédelmi szempontú korlátozás nyomán 
keletkező kártalanítás alapvető szabályait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény, a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra 
vonatkozó 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a fokozottan védett növény-, illetve 
állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet határozza meg. 
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat a 2012. évihez képest 2.000,0 millió forint 
összeggel növekedett, amelynek révén az előirányzatból finanszírozott célok fokozott 
végrehajtása volt biztosított. A tárgyévben rendelkezésre álló forrásokból az eredeti tervek 
szerint 2.000,0 millió forint összeg hat nemzeti park részére került volna az év során 
átadásra. Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás azonban 700,0 millió forint összeggel 
csökkent, így összesen 1.300,0 millió forint támogatási összeg felhasználására volt 
lehetőség. További négy nemzeti parki igazgatóság részére összesen 88,0 millió forint 
átadására került sor. A tárgyévben keletkezett 2,6 millió forint bevételt is figyelembe véve, 
az előirányzaton további 8,8 millió forint felhasználására volt mód, amely összeg átadása 
két további intézmény részére megtörtént. Elmondható tehát, hogy a zárolást követően 
rendelkezésre álló források maradéktalanul felhasználásra kerültek. 
 
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására, a jogosultak 
kártalanítására és a Kormány által prioritásként kezelt, úgynevezett „zsebszerződéssel” 
érintett védett természeti területek állami tulajdonba vételére összesen tíz nemzeti park 
igazgatóság részesült mindösszesen 1.391,3 millió forint támogatásban, a 2012. évi 
maradvány felhasználásán túl. A tárgyévben az előirányzatról ilyen célokra átadott forrásból 
összesen mintegy 2.500 hektár védett és védelemre tervezett természeti terület állami 
tulajdonba vételére kerül sor (egyes állami tulajdonba vételek a kisajátítási eljárások 
elhúzódása miatt csak 2014-ben fejeződnek be). A kb. 2.500 hektárból mintegy 400 hektár 
az ún. jogosulti körbe tartozó, rendezetlen tulajdonosi jogállású terület, a többi ingatlan 
magántulajdonból kerül állami tulajdonba. 2013. évben a 2012. évi maradvány terhére az 
Őrségi Nemzeti Park részére átadásra került 450,0 millió forint összegből az Igazgatóság 
2013. november 15-ig 562,7 hektár védett természeti területet vett magántulajdonból állami 
tulajdonba. 
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2013-ban egyedi hatósági határozattal elrendelt természetvédelmi célú korlátozások nyomán 
egy hatóság (Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség) 
részére került sor kártalanítás fizetésére, 5,5 millió forint összegben.  
 
Az előirányzaton 1 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, 
azaz a 2013. évben rendelkezésre álló források maradéktalanul felhasználásra kerültek. 
 
20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása  
 
A jogcímcsoport 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 23,5 millió forint volt, amely 
megegyezett a 2012. évi előirányzat összegével. Az eredeti előirányzat összegét 114,8 
millió forint 2012. évről áthúzódó maradvány egészített ki. Ebből a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 114,7 millió forint, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványként került kimutatásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
a Kormány 1723/2013. (XI. 11.) számú határozata alapján befizetésre került a központi 
költségvetés részére. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént. 
 
Az előirányzat a nemzeti park igazgatóságok és nemzetközi nyertes pályázataik 
lebonyolításában résztvevő partnerszerveztek részére biztosította a 2013. évben szükséges 
forrásokat. A rendelkezésre álló források elsősorban a nemzetközi (pl. európai uniós alapok: 
LIFE+, LIFE Nature, KEOP) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az 
önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása 
utáni feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának 
megteremtését. Nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi 
programok megvalósítását tette lehetővé a LIFE/LIFE+ programoknál. A KEOP programok 
esetében a természetvédelmi kezelések infrastrukturális beruházásaihoz biztosított 
pótlólagos forrásokat. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szerveik, de emellett 
néhány pályázatnál, kivételesen indokolt esetben egyéb szervezetek, természetvédő 
társadalmi szervezetek és közalapítványok is. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 5,9 millió forint összeggel csökkent, így 
összesen 17,6 millió forint támogatási összeg felhasználására volt lehetőség. Az 
előirányzaton 30,5 millió forint bevétel keletkezett. A felhasználáshoz szükséges 
megállapodások alapján a kedvezményezett intézmények részére az átutalás megtörtént 
 
Összefoglalva elmondható, hogy a maradványon felül rendelkezésre álló 48,1 millió forint 
összegből a 2013. év során összesen 44,7 millió forint felhasználására került sor, amely 
összegből 6,8 millió forint előirányzat-átadással került rendezésre. A felhasználásra nem 
került 3,4 millió forint maradványként kerül kimutatásra, amely összeg 
kötelezettségvállalással terhelt. A nem terhelt maradvány összege mindössze 1 ezer forint. 
 
Az előirányzatból támogatott néhány kiemelt nemzetközi projekt: 
 

• Kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi 
célú helyreállítása és megőrzése, 
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• Pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-
situ megőrzése, 

• Dél-Borsod vizesélőhely rehabilitáció II. ütem. 
 
A pályázati programok szerinti bontást mutatja az alábbi táblázat: 

 

Pályázati forrás 
megnevezése 

2013. évi 
önrész 
(forint) 

% 

LIFE +, LIFE Nature 18 071 000 37,58 

KEOP 30 013 000 62,42 

Összesen 48 084 000 100 

 
20/02/11/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
12.747,2 millió forint volt, amelyet 1.434,9 millió forint 2012. évről áthúzódó 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. Az előirányzaton 1,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi maradvány is jelentkezett, amely összeg 
beutalásra került a központi költségvetés részére.  
 
Ezen jogcím támogatási előirányzata tartalmazza az OHÜ szakmai feladatainak ellátásához 
szükséges forrásokat.  
 
Az OHÜ országos szinten szervezi és koordinálja az elkülönített hulladékgyűjtési, 
feldolgozási és hasznosítási tevékenységeket, ezért szolgáltatás-megrendeléseket végez, 
valamint ellenőrzi azok megvalósulását. Az OHÜ ennek érdekében megtervezi és 
végrehajtja az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervet. Kiemelt feladat továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztése, a lakosság 
környezettudatos nevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és szemléletformálási 
tevékenységek ellátása. 
 
Az OHÜ közreműködik a hulladékgazdálkodás fenntartható fejlődési pályára állításában, az 
európai uniós kötelezettségek teljesítésében, továbbá elősegíti az állami szerepvállalás 
növelését.  
 
Az előirányzat 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 
(1.434,9 millió forint) a fenti feladatok ellátására maradéktalanul átadásra került az év során 
az OHÜ részére. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a 2012. évi 
feladatok ellátására kapott források felhasználásáról az OHÜ 2013. május 31-én 
végelszámolást nyújtott be, amely elfogadásra került. 
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Az OHÜ a 2012. évi elszámolásának megküldésével egyidőben 2.311,1 millió forint fel 
nem használt forrást utalt vissza a VM számlájára, amely az előirányzaton bevételként 
jelentkezett. A 2.311,1 millió forint fel nem használt forrás az OHÜ közhasznú 
tevékenysége során, a közszolgáltatókkal szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra 
irányuló szerződéskötései folyamán keletkezett. Ez nagyrészt az OHÜ működését biztosító 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény feltételei alapján kialakított működési 
rendszer sajátosságából adódik (a partnerek által bejelentett, de az OHÜ által feltárt 
szabálytalanság miatt ki nem fizetett igények).  
 
Az összesen 2.311,1 millió forint többletbevételből 1.934,0 millió forint az előirányzat 
eredeti rendeltetésére, a 2011. évi LXXXV. törvény szerint, az OHÜ által elkészített 
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv alapján európai uniós kötelezettségeik teljesítéséhez 
szükséges piacfinanszírozásra, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységeken belüli 
iparfejlesztési célok fedezetére kerülhet felhasználásra. A fennmaradó 377,1 millió forint 
bevétel beutalásra került a központi költségvetés részére. 
 
A 2013. évben rendelkezésre álló források alapján az OHÜ részéről összesen 12.643,1 
millió forint felhasználására volt lehetőség. Ebben szerepet játszott az 1259/2013. (V. 13.) 
számú Korm. határozat, valamint az ezt módosító 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján elrendelt egyenlegjavító intézkedések végrehajtása, amely alapján a tárgyévi 
felhasználható forrás 2.000,0 millió forint összeggel csökkent, a tárgyév során 
felhasználásra engedélyezett többletbevétel, valamint a tranzakciós illeték fizetési 
kötelezettségek ezen előirányzatból történő biztosítása. (8,8 millió forint a keletkezett 
bevételből került átutalásra, 29,2 millió forint összeg pedig előirányzat-átadással került 
rendezésre) 
 
A rendelkezésre álló támogatási összeg a VM és az OHÜ között létrejött támogatási 
szerződésben foglaltak szerint került felhasználásra. A támogatási szerződés alapján a 
társaság utólagos elszámolási kötelezettség mellett vehette igénybe a támogatást. A 
rendelkezésre álló összeg az OHÜ részére, a támogatási szerződésben foglaltaknak és az 
Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően, részletekben került 
átadásra. A támogatási összeg igénybevétele során valamennyi kifizetés a közhasznú célok 
elérése és közcélú tevékenység ellátása érdekében történt. 
 
2013. december 31-ig a tárgyévi keret terhére összesen 6.771,3 millió forint került átadásra 
az OHÜ részére. A támogatási szerződés által előírt havi kifizetést igazoló bizonylatok és 
negyedéves pénzügyi beszámolók határidőre beküldésre kerültek a VM részére, valamint a 
fel nem használt támogatási összegek szintén határidőre visszautalásra kerültek a 
támogatónak. A 2013. évre vonatkozó pénzügyi beszámolók közül az I-II. negyedéves 
beszámolók a vidékfejlesztési miniszter által elfogadásra kerültek, a III-IV. negyedéves 
beszámolók támogató általi feldolgozása folyamatban van. Figyelembe véve az átadásra 
került összeget, az előirányzaton 5.871,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Az OHÜ eddigi tevékenysége során az alábbi feladatokat látta, illetve végezte el: 
 

• A rendszer finanszírozásához szükséges termékdíjas forrásoldal megtervezése.  
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• A kötelezetti oldalon, a csomagolószer-kibocsátók tekintetében drasztikus (10-50%-
os) adó befizetési növekmény állt elő, ami egyértelműen az adózási morál javulását, 
a piac tisztulását, a szabályosan működő piaci szereplők feltételeinek javulását 
mutatja.  

• A hulladékgazdálkodás területén jelentős piactisztító hatás kiváltása az átlátható 
finanszírozási modell megteremtésével és bevezetésével. 

• Megtörtént a közbeszerzési eljárási rendszer kiépítése, az ehhez szükséges szakmai 
fejlesztés (fogalomtisztázások, piaci mechanizmusok feltárása, indokolható 
költségelemek és ezek alapján fenntartható finanszírozási modellek kidolgozása, 
folyamatos fejlesztése). 

• Szintén jelentős mértékű piactisztító hatást váltott ki az ügynökség által kiépített, a 
piaci szereplők törvényes működését biztosító nyomon követési és ellenőrzési 
rendszer. 

• A hazai gyártói felelősségi körbe tartozó (ipari hulladékgyűjtés, valamint a 
hulladékok hasznosítása) hulladékgazdálkodási alrendszer továbbfejlesztésének 
érdekében új utak megnyitása, az ehhez szükséges háttérelemzések, tanulmányok, 
piackutatások elvégzése. 

• A hazai, önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékgazdálkodási alrendszer 
(lakossági szemétszállítás és szelektív hulladékgyűjtés) továbbfejlesztésének 
érdekében új utak megnyitása, az ehhez szükséges háttérelemzések, tanulmányok, 
piackutatások elvégzése. 

• A hulladékgazdálkodás OHÜ által irányított részrendszeréhez kapcsolódó teljes körű 
informatikai rendszer megtervezése, a kiépítéséhez szükséges európai uniós forrás 
elérése. 

• A lakossági szemléletformálás területén a szükséges célok meghatározása, a 
fenntartható, hatékony működési rendszer kidolgozása, ezen keresztül a 
szemléletformálás első hullámának megtervezése. 

 
Az OHÜ tevékenysége révén hozzájárult a hulladékgazdálkodás rendszerének 
átalakításához és újraszabályozásához, mellyel kiküszöbölhetőek a korábbi évek 
koncepcionális és gyakorlati megvalósítást érintő hibái, hiányosságai. 
 
20/02/13/00 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 
 
Ezen előirányzat eredeti támogatási előirányzata a tavalyi évhez hasonlóan 1.200,0 millió 
forint volt, amelyet 101,1 millió forint 2012. évi maradvány növelt. A maradvány 
összegéből a kötelezettségvállalással terhelt 100,0 millió forint növelte az OHÜ működési 
kiadásaira tárgyévben rendelkezésre álló forrásokat. Ezáltal a 2013. évi módosított 
előirányzat 1.300,0 millió forintra változott. Az előirányzaton 1,1 millió forint nem terhelt 
maradvány is kimutatásra került. 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzat továbbra is az OHÜ működési kiadásainak 
finanszírozását biztosítja.  
 
A 100,0 millió forint összegű maradvány kifizetésére 2013 februárjában került sor, 
amelynek felhasználása, elszámolása megtörtént. 
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A tárgyévben rendelkezésre álló összeg az OHÜ részére, a tárgyévben megkötésre került 
támogatási szerződésben foglaltaknak és az Áht., illetve az Ávr. előírásainak megfelelően, 
részletekben került átadásra. A rendelkezésre álló forrásból a maradvány felhasználását is 
figyelembe véve, 1.276,1 millió forint felhasználására került sor, ami 98%-os teljesítésnek 
tekinthető.  
 
A támogatás összegének igénybevétele során valamennyi kifizetés a közhasznú célok 
elérése és közcélú tevékenység ellátása érdekében történt. A támogatás keretében került 
elszámolásra a 2013. év során az OHÜ munkavállalók bére, annak járuléka, a cafetéria 
juttatás, valamint a munkába járás és hazajárás költsége.  
 
Az OHÜ 2013. január 1-jén 157 fővel kezdte meg a hatáskörébe utalt feladatok ellátását. 
Záró létszáma 2013. év december 31-én 172 fő volt, melyből 17 fő vezető, és 155 fő 
beosztott státusú munkavállaló. 
 
Az OHÜ munkavállalói környezetvédelmi mérnökök, hulladékgazdálkodási szakmérnökök, 
építészek, jogászok, médiaszakemberek, gazdasági szakemberek, könyvelői és 
adótanácsadói végzettséggel rendelkező szakemberek. 
 
Az OHÜ-nél folytatódott az EKOP-1.2.4-2012-2012. „Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Rendszer projekt” /HUNOR/ Irat- és dokumentumkezelő szoftverbeszerzése keretében, a 
jövőbeli felhasználók (ügyintéző, iktató, rendszergazda) oktatása. 
 
Befejeződött az OHÜ központi irattárának elhelyezésére, az irattárazási feltételek 
meghatározására indított projekt. A központi irattár az OHÜ székházának földszintjén került 
kialakításra. 
 
Gazdasági területen a 2012-ben kialakított szabályzatok és folyamatok aktualizálásra 
kerültek. Az év során folyamatosan nyomon követik az üzleti terv költségsorainak 
alakulását, nyilvántartják a kötelezettségvállalásokat, vezetői információs adatokat, terv-
tény adatszolgáltatás nyújtanak. 
 
Az OHÜ miniszteri döntés alapján 2013 februárjában foglalta el a jelenlegi helyét, a volt 
VITUKI épületében. Év elején a legfontosabb feladat az új épületbe való költözés 
megszervezése, zökkenőmentes lebonyolítása volt. Jelentős feladatot adott az épület 
birtokbavételéhez szükséges állapotfelmérés, a legfontosabb javítási, karbantartási munkák 
kivitelezésének megszervezése. Az épület rossz állapota miatt egész évben folyamatos 
felújításokra volt szükség. Teljes körű felújításra anyagi erőforrások hiányában nem volt 
lehetőség.  
 
Sikeres közbeszerzés után március-április hónapban beszerzésre került az OHÜ 
gépjárműflottája. Kialakításra került a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges anyagok 
beszerzése, szervizek, gumicserék megszervezése.  
 
Az előirányzaton keletkezett 2013. évi maradvány 25,0 millió forint összegéből 23,9 millió 
forint összeg az OHÜ-t illeti meg, míg a korábbi években kötött VM-VITUKI támogatási 
szerződésben foglaltak teljesítésére további 1,1 millió forint áll rendelkezésre. 
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20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában  
 
A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzata 108,0 millió forint volt. Az eredeti 
támogatási előirányzatot 2013. évben 63,2 millió forint összegű maradvány egészített ki, 
amelyből 54,9 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt volt. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt 8,3 millió forint maradvány a Kormány 1723/2013. (XI. 
11.) számú határozata alapján befizetésre került a központi költségvetés részére.  
 
A tárgyévi előirányzat a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok 
ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek 
programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja pályázat és egyedi döntés 
keretében. 
 
Az előirányzaton – az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat által előírt egyenlegjavító 
intézkedések következtében – 81,0 millió forint tárgyévi forrás felhasználására volt mód. 
Ezen összegből 11,0 millió forint egyedi döntés keretében, 70,0 millió forint pedig 
pályázatos formában kerülhetett felhasználásra. 
 
Egyedi elbírálás alapján 15 szervezet kapott támogatást szakmai események 
megrendezésére, kiadványok elkészítésére, környezetfejlesztési programban való 
részvételre, részben elő-, részben utófinanszírozású konstrukcióban. A 2013. évi Zöld 
Forrás pályázatára összesen 176 db pályázat érkezett be, amelyből 126 db került 
befogadásra, majd ezt követően 66 szervezettel került szerződés megkötésre. Ezután a 
tartaléklistáról további 9 szervezet projektjét, majdnem 8,5 millió forint összegben sikerült 
támogatni, amelynek forrása részben korábbi kedvezményezettek visszalépéséből, részben 
tárgyévben keletkezett bevételből származik. Az átlagos támogatás 1,0 millió forint 
(minimum 400 ezer forint, maximum 2,0 millió forint) volt. A támogatás formája 100% 
előfinanszírozás. A támogatott projektek megvalósítását, ezzel a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program kilenc célterületénél az állami feladatok teljesítésének elősegítését a 
kedvezményezettek megkezdték.  
 
Tárgyévben december 31-ig a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 
42,2 millió forint került kifizetésre a benyújtott és elfogadott elszámolások alapján, valamint 
a 2013. évi keret terhére 79,9 millió forint került átutalásra a kedvezményezettek részére a 
2013. évi Zöld Forrás pályázat, illetve egyedi döntés keretében. 
 
Az egyedi döntések keretében felosztható forrás 20,0 ezer forint kivételével felhasználásra 
került.  
 
Az előirányzaton 6,3 millió forint bevétel keletkezett, amely a Zöld Forrás pályázat 2013. 
évi nyerteseiről szóló miniszteri döntés tartaléklistás kedvezményezetteivel kötött 
szerződések teljesítésére kerül felhasználásra. További 3,8 millió forint átcsoportosításra 
került az előirányzatra más előirányzatról, amely összeg egyedi döntés keretében került 
felhasználásra.  
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Az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat engedélyezte a tárgyévben meghiúsult 0,8 millió 
forint 2012. évi maradvány azonos célra történő felhasználását az előirányzaton, amely a 
bevételekkel azonos módon került felhasználásra.  
 
Az előirányzaton 23,9 millió forint maradvány került kimutatásra 2013. évre, amelyből 22,1 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 1,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20/02/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 
 
Az előirányzat 2011. év óta eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 2013. január 1-jén a 
korábbi évekről fennmaradt maradvány összege 15,3 millió forint volt, amelyből 7,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az előirányzat terhére lehetőség nyílt a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi 
szervezetek támogatására a közterületen elhagyott hulladékok felszámolására, a 
hulladékelhagyó magatartás visszaszorítására. Kiemelten fontos a támogatandó programok 
komplexitása, amelyben a megelőzés, feltérképezés, felszámolás, tájékoztatás, ellenőrzés, a 
területek utógondozása és esetleges funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap. 
 
Az előirányzat felhasználása a VM által közzétett pályázati felhívások alapján történhetett. 
Mind az utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követő 
utófinanszírozásra lehetőség volt az egyösszegű támogatás esetében. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a korábban megkötött 
szerződésekkel összefüggésben 2013. december 31-ig 4,7 millió forint összegben történt 
kifizetés. 
 
A 8,1 millió forint nem terhelt maradvány, illetve az első félévben meghiúsult 
kötelezettségvállalás összege, azaz 0,8 millió forint átutalása november hónapban történt 
meg a Kormány döntése alapján, így összességében - a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány kifizetésével együtt - 13,6 millió forint pénzügyi teljesítésére került sor. 
 
Az előirányzaton 4,6 millió forint bevétel keletkezett. A bevétel forrását a 
kedvezményezettek által fel nem használt és visszautalt támogatási összegek adják. Ezen 
összegek felhasználására ezen előirányzaton a továbbiakban nincs mód, mivel újabb 
pályázat kiírásra nem volt lehetőség. 
 
Az előirányzaton 6,4 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből a 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1,2 millió forint, míg a fennmaradó 5,2 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra. 
 
20/02/17/00 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 
 
Az előirányzat 2012. évben már nem rendelkezett eredeti támogatási előirányzattal.  
 
Az előirányzat korábban az EU-s pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását szolgálta (az 
egyes hajózó utak áteresztőképességének javítása, az árvízi töltések, gátak és kerékpárutak 
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közös kialakításán keresztül vízvédelmi jellegű öko-turisztikai, természetvédelmi 
pályázatok). 
 
Az előirányzaton 2013. évben 6,5 millió forint 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány rendezésére került sor. Ezen előirányzatról további kifizetésre nem kerül sor. 
 
20/02/21/00 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások  
 
Ezen előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 72,0 millió forint volt, amelyet 
48,0 millió forint 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt.  
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat által előírt egyenlegjavító intézkedések 
hatására 54,0 millió forint tárgyévi előirányzat felhasználására volt mód. 
 
Az előirányzaton jelentkező 48,0 millió forint összegű 2012. évi maradvány felhasználása 
megtörtént. A nehézgépjárművek forgalomkorlátozásának szigorítása céljából a 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) részére 5,0 millió forint összegű 
támogatás került kifizetésre, az OMSZ részére pedig 43,0 millió forint került átadásra „Az 
országhatáron átterjedő levegőszennyezés modellezésére” megnevezésű feladat 
végrehajtására.  
 
A tárgyévi előirányzatból a tárca háttérintézményei részére 45,0 millió forint összegben 
került támogatás jóváhagyásra, az alábbi feladatokra:  
 

a) 4,0 millió forint a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítésére a NEKI 
részére; 

b) 2,0 millió forint a porleválasztási technológiák áttekintése és a porleválasztó 
rendszerek ellenőrzési kötelezettségének jogszabályi bevezetésére, valamint a 
140kW bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések kibocsátásának csökkentése 
jogszabályi bevezetésére a NEKI részére;  

c) 5,0 millió forint a füstköd-riadóra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára a NEKI 
részére; 

d) 5,0 millió forint a kerti hulladékégetés betiltása céljából a NEKI részére;  
e) 5,0 millió forint a mezőgazdasági tevékenységek porkibocsátásának csökkentésére a 

NEKI részére;  
f) 18,0 millió forint a bányászat PM10 szennyezésének feltárására és a tevékenység 

kötelező adatszolgáltatási rendszerbe történő bevonására az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség részére; 

g) 6,0 millió Ft az országhatáron átterjedő levegőszennyezés modellezésére az OMSZ 
részére. 

 
A fent felsoroltak közül két feladat finanszírozására összesen 24,0 millió forint került 
tárgyévben átcsoportosításra.  
 
A háttérintézmények támogatása mellett 2,0 millió forint került elkülönítésre a Levegő 
Munkacsoport részére, nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése céljából. Az 
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előirányzaton tárgyévben felszabadult 7,0 millió forint más előirányzatra került 
átcsoportosításra. 
 
Az előirányzaton összesen 24,7 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 23,0 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 1,7 millió forint egy 2012. 
évi megállapodás elszámolása során el nem fogadott tétel visszafizetéséből származik, 
amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezik. 
 
20/02/22/00 Hulladéklerakási járadékból finanszírozott feladatok  
 
Ezen előirányzat nem rendelkezett 2013. évi eredeti támogatási előirányzattal. Az 
előirányzat új bevételi jogcímként jelent meg a tárca 2013. évi költségvetésében. 
 
Az előirányzat a VM fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” 
fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 
alapján került létrehozásra. 
 
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a 
továbbiakban: OKTVF) 2013. évben 1.773,9 millió forint hulladéklerakási járulék átutalást 
teljesített a hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámla javára. 
 
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az előirányzatra befolyt összeg az alábbi célokra 
fordítható, amelyek közül az első három pont 2014. június 30-ig a felhasználás tekintetében 
elsőbbséget élvez: 

a) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, 
valamint a szükségellátás költségeinek, illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás 
során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek fedezetére; 

b) a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, 
számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére; 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítására és fejlesztésére; 
d) a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására; 
e) az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére; 
f) a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges 

beruházás, technológiai fejlesztés támogatására; 
g) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges 

feladatok finanszírozására; 
h) a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására, kezelésére; 
i) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve 

tájékoztatásra; 
j) az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok 

előkészítésének és megalkotásának finanszírozására; 
k) egyéb, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott, 

hulladékgazdálkodással összefüggő állami feladatok ellátására; 
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l) a c)–k) pontban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és 
fejlesztési költségek fedezetére. 

 
A VM-BM OKF között támogatási keretmegállapodás került megkötésre a BM OKF által 
ideiglenes és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek 
fedezetére, a BM OKF részéről nem érkezett igénybejelentés a 2013. év során. 
 
Az OKTVF által átutalt járulék az előirányzaton többletbevételként jelentkezik. Az 50,0 
millió forint többletbevételt meghaladó rész felhasználása az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyéhez kötött. A 2013. évben 1.723,9 millió forint felhasználására kapott a 
VM engedélyt, azonban kifizetésre, ezen összeg terhére 2013. évben nem került sor. 
 
A minisztérium által saját hatáskörben felhasználható 50,0 millió forint összeg terhére a VM 
és az OKTVF között megkötött támogatási szerződés alapján az OKTVF részére 45,0 millió 
forint került átadásra a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében 
felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátására. A 
hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátása érdekében az illetékes 
szakmai főosztály három főt foglalkoztat megbízási szerződéssel. A megbízási díjak 
kifizetése érdekében a VM igazgatása részére 5,0 millió forint került átutalásra, amellyel a 
saját hatáskörben előirányzatosítható 50,0 millió forint összeg maradéktalanul 
felhasználásra került. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 1.723,9 millió forint maradvány keletkezett, amely 
kötelezettségvállalással terhelt, annak figyelembe vételével, hogy a bevétel kizárólagos 
felhasználási célját jogszabály határozza meg. 
 
20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása  
 
Ezen előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik, az előirányzatról az 
előző években aláírt szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek kerülnek rendezésre.  
 
2013. január 1-jén a korábbi évekről fennmaradt maradvány összege 30,8 millió forint volt, 
amelyből 24,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt.  
 
A maradvány összegéből az alábbi pályázatok kerülnek finanszírozásra: illegális hulladék 
lerakók felszámolása, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak 
előkészítése, védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni 
védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása.  
 
A maradvány összegéből 2013. december 31-ig 4,5 millió forint összegben történt kifizetés. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből az első félévben meghiúsult 
kötelezettségvállalás összege 1,1 millió forint. Ezen 1,1 millió forint, illetve a 
kötelezettségvállalással nem terhelt 6,6 millió forint november hónapban befizetésre került a 
Kormány döntése alapján a központi költségvetés részére. Az előirányzaton 3,9 millió forint 
bevétel keletkezett, melynek felhasználására ezen előirányzaton a továbbiakban nincs mód, 
mivel újabb pályázat kiírásra nem volt lehetőség. 
 

1289



Az előirányzaton tehát összesen 22,5 millió forint maradvány mutatható ki, amelyből 17,4 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai  
 
Az előirányzat önkormányzat és egyéb államháztartáson kívüli szervezetek részére 
nyújtandó támogatások átadását szolgálja. 
 
Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Forrása minden esetben a 
20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék előirányzatról átcsoportosított támogatási 
előirányzat. 
 
A 2013. évben az előirányzatra 24,8 millió forint került átcsoportosításra, amely összegből a 
VM Körtevíz Nyugdíjas Klub számára 0,7 millió forint, a Jászapáti Gazdakör számára 2,3 
millió forint, a Magyar Agrárkamara részére 8,0 millió forint, az Együtt, Egymásért, 
Jövőnkért Közhasznú Alapítvány részére 0,5 millió forint, a Cseperedők Néptánc 
Közhasznú Egyesület részére 0,6 millió forint, a Beregi Ifjúságért Közművelődési és 
Szabadidő Egyesület számára 4,4 millió forint, a Lovas Baráti Kör számára 0,5 millió forint, 
a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére 0,7 millió forint, a 
Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre részére 0,5 millió forint, Zsámbok Község 
Önkormányzata részére 0,5 millió forint, az Országos Polgárőr Szövetség részére 1,0 millió 
forint, a Magyar Gulyás Gasztro- Turisztikai Egyesület részére 0,5 millió forint került 
kifizetésre. Ezen előirányzatról a 2013. évben 20,2 millió forint pénzügyi teljesítésre került 
sor. 
 
A fennmaradó 4,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik az 
előirányzaton. Az előirányzaton 2,0 ezer forint nem terhelt maradvány is keletkezett. 
 
20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatok 
 
A Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat a Magyar Köztársaság 2004. évi 
költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap 
Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) 
utódjaként jött létre. A célelőirányzat 2005. évtől megszüntetésre került. 
 
Az előirányzaton a 2012. évről áthúzódó maradvány összege 104,2 millió forint összeget 
tett ki, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,9 millió forint, valamint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 95,3 millió forint volt.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 8,3 millió forint kifizetésére került sor 
három projekt lezárásaként, amellyel valamennyi korábbi évekről áthúzódó beruházási 
projekt lezárásra került. Tárgyévben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,6 
millió forint meghiúsult, amely összeg központi költségvetés részére történő befizetése 
november hónapban megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes 
egészében befizetésre került a központi költségvetés részére az 1632/2013 (IX. 10.) illetve 
az 1700/2013. (X. 4.) számú kormányhatározatok alapján. 
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Az előirányzat bevételeit bírságbevételek és tőketörlesztő részletek adják, amelyek együttes 
összege 2013. évben, az átfutó bevételekkel együtt összesen 58,2 millió forintot tett ki. Az 
előirányzaton december 31-ig 1,6 millió forint tárcát megillető bevétel, illetve 56,6 millió 
forint átfutó bevétel keletkezett. Az előző évi 9,8 millió forint befizetésén túl 40,2 millió 
forint került befizetésre a központi költségvetésbe, illetve további 16,4 millió forint 
rendezése a következő évben történik meg. A 2013. évi tárcát megillető bevételekből a 
MÁK-kal megkötött megbízási szerződés díjának rendezése történt meg 0,9 millió forint 
összegben. Összesen tehát 105,1 millió forint kifizetése teljesült az előirányzat terhére. 
 
Az előirányzaton az összes 2013. évi maradvány 0,7 millió forintot tesz ki, amelyből 0,2 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20/02/40/00 GEF-A Duna szennyezettségének csökkentése  
 
Az előirányzat a 2097/2006 (V. 9.) Korm. határozat értelmében a Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (Világbank) és a Magyar Köztársaság között létrejött megállapodás alapján 
a Duna tápanyag-csökkentését célzó projekt végrehajtásának koordinációs és megvalósítási 
ügynöki teendőinek ellátását biztosította. 
 
A Projekt az alábbi három komponenst foglalta magában: 

• A komponens: a Főváros által kezdeményezett Észak-budapesti Szennyvíztisztító 
telep II. üteme (Budapest komponens), 

• B komponens: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) területén Gemenc 
és Béda-Karapancsa térség vizes élőhelyeinek revitalizációja (DDNPI komponens), 

• C komponens: A beruházásokhoz kapcsolódó PR tevékenység, hatásértékelés és 
eredményelemző tanulmány, illetve könyvvizsgálói és képzési tevékenység 
megvalósítása (C komponens). 

 
A Világbankkal történő elszámolás lezárult. Az előirányzaton 2013. évben rendelkezésre 
álló 17,0 millió forint 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került 
kimutatásra, amely összeg a központi költségvetés részére került befizetésre. Mivel a feladat 
véglegesen lezárásra került, további kifizetésekre már nem kerül sor. 
 
20/3 alcím Agrár célelőirányzatok 
 
A 2013. évben az agrár célelőirányzatokon 7.061,4 millió forint eredeti támogatási 
előirányzat állt rendelkezésre, amely több mint kétszerese az előző évben rendelkezésre álló 
összegnek. Ezen jelentős növekedés egyrészt a tárca költségvetésében megjelenő új 
előirányzatnak (20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása), valamint az 
egyes előirányzatokon jelentkező megnövekedett támogatási előirányzat pozitív hatásaként 
jelentkezett (20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program, 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon 
kimérésnek költségei, 20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai). Elmondható tehát, 
hogy a 2013. évben egyes területek finanszírozására rendelkezésre álló források szélesebb 
körben történő feladatellátást tettek lehetővé. Az eredeti előirányzatot kiegészíti az egyes 
előirányzatokon 2012. évben képződött maradvány is, amely összegek nagyságrendje az 
egyes sorok elemzésénél tételesen bemutatásra kerülnek. 
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Az év során az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás az előirányzatokon 5.607,6 millió forintra 
módosult. 
 
20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása 
 
Az előirányzatból a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar 
Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(a továbbiakban: FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO 
Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ 
felállításáról szóló megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása támogatható. 
 
Az előirányzat tárgyévben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, az 
előirányzaton felhasználható keretet a 2012. évről áthúzódó 40,0 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A 2012. évi maradványból a kazahsztáni 
„Balkas-tó medencében a vízhasználat fenntarthatóságának növelése” megnevezésű projekt 
került finanszírozásra. 
 
Az év elején a VM igazgatása költségvetéséből két részletben, összesen 234,0 millió forint 
(11,0 millió forint átutalással; 223,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítással) került 
átvezetésre ezen előirányzatra, továbbá a 2011. évi Keleti Partnerségi Konferenciával 
kapcsolatos támogatás FAO által fel nem használt maradványa 2013 májusában a FAO 
részéről visszautalásra került az előirányzatra 0,7 millió forint összegben, így a 
felhasználható források összege 274,7 millió forintra módosult.  
 
Egy téves tranzakció és az azt korrigáló visszautalás hatására az előirányzat felhasználása 
során árfolyamnyereség keletkezett, amely 74,8 millió forint többletbevételt eredményezett 
az előirányzaton. Fenti többletbevétellel a tárgyévi módosított kiadási előirányzat 349,5 
millió forintra változott. Az előirányzaton jelentkező többletbevétel összege a VM 
igazgatása részére került átadásra oly módon, hogy 18,9 millió forint a tranzakciós illetéket 
fedezte, 55,9 millió forint pedig a FAO Benczúr utcai épülete felújítási munkáinak részbeni 
finanszírozását segítette. 
 
Az előirányzat terhére 10,6 millió forint került átcsoportosításra a VM igazgatása részére, 
amely összegből a FAO ösztöndíjas program keretében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére átadásra kerülő 57,0 millió forint került kiegészítésre. 
 
A projektfinanszírozási feladatokra (pl.: a moldáviai „Gazdaságok öntözési technológiáinak 
próba-projektje”) 213,1 millió forint, afganisztáni feladata finanszírozására 11,0 millió 
forint került átutalásra a FAO Letéti Alapja részére.  
 
2013. december 31-ig az előirányzaton rendelkezésre álló források maradéktalanul 
felhasználásra kerültek.  
 
20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása 
 
Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi K+F témák, a szőlészeti és borászati 
kutatóintézetek borrégiónkénti (6 borrégió) feladatainak és a közhasznú kutatási feladatok 
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támogatása (gyümölcsnemesítés, alanykutatás, rezisztencianemesítés, növénykórtani 
kutatások), a kutatóintézetek működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás 
elősegítése. 
 
A tárgyévi eredeti kiadási előirányzat 138,2 millió forint, a 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,8 millió forint volt. A 2013. évi eredeti 
támogatási előirányzat a 2012. évihez viszonyítva 15,4 millió forint csökkenést mutat. 
 
Az MBKI részére történő forrásátadással a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány felhasználása megtörtént. 
 
Az eredeti támogatási előirányzat terhére átcsoportosításra került 92,9 millió forint a 
kutatóintézetek részére, többnyire kutatói utánpótlás támogatására, valamint három kutatási 
program finanszírozására az MBKI részére. Szintén a tárgyévi keret terhére került 
kifizetésre 40,0 millió forint támogatás az MBKI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
három társaság működési kiadásainak rendezésére. 
 
Az előirányzatra az 1427/2013. (VII. 10.) számú Korm. határozat alapján 180,0 millió forint 
került átcsoportosításra az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet maradványának terhére, 
amely összeg az integrált agrárkutató hálózat kialakításának forrásául szolgált. 
 
A társasági formában működő agrárkutató intézetek finanszírozására az 1467/2013. (VII. 
24.) Korm. határozat alapján további 300,0 millió forint került átcsoportosításra a 
20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat terhére.  
 
Tárgyévben az MBKI részére 160,0 millió forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató 
és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. részére 40,0 millió forint összegű támogatás 
került átadásra. 
 
Az előirányzatból 2013. december 31-ig mindösszesen 334,7 millió forint felhasználására 
került sor. A fennmaradó 285,3 millió forint összegű maradvány az MBKI-val és az ÁTK-
val kötött megállapodások alapján kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20/03/03/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Az előirányzat célja a minisztériummal szemben indított peres és nemperes eljárásokban a 
jogerős bírósági döntésekkel, továbbá a minisztérium követeléseinek kezelésével 
kapcsolatban felmerülő illetékek, költségek és díjak alapján jelentkező fizetési 
kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a minisztériummal 
szemben indított munkaügyi perekből keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
 
Az előirányzat eredeti kiadási, támogatási előirányzata 10,1 millió forint volt. Az 
1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés 
következtében a 2013. évben felhasználható forrás 5,1 millió forintra módosult.  A 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeg 4,7 millió forint volt, amely összeg 
befizetésre került a központi költségvetés részére. 
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Az előirányzatból jellemzően kis összegű eljárási díjak (fizetési meghagyással, végrehajtási 
eljárással kapcsolatos díjak), valamint bírósági ítéletek alapján vesztes munkaügyi perekhez 
kapcsolódó perköltség díjak kerültek kifizetésre.  
 
A tárgyévi keret terhére 2013-ban 32 esetben történt kifizetés, amelyből 8 esetben vesztes 
munkaügyi perhez kapcsolódóan kellett perköltséget kifizetni. Tárgyévben mindösszesen 
1,9 millió forint kifizetés történt. Tekintettel arra, hogy a VM igazgatása költségvetéséből 
tárgyévben – szintén munkaügyi perekhez kapcsolódóan – közel 20,0 millió forint átalány-
kártérítés kifizetése történt, az eredeti előirányzatból fel nem használt 3,5 millió forint 
átcsoportosításra került a VM igazgatása részére. 
 
Az előirányzaton tárgyévben 2,6 millió forint bevétel keletkezett, ami részben a VM 
számára bíróság által megítélt és befizetett perköltségekből, részben pedig korábban 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatainak visszafizetéséből származott. Ezen 
összegből 1,6 millió forint került átutalásra a VM igazgatása címhez. Az egyéb alacsony 
összegű kifizetéseket is figyelembe véve, az előirányzaton 0,7 millió forint összegű 
maradvány keletkezett, amely - az előirányzat jellegéből kifolyólag - 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési 
együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 
megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek 
munkájának közvetlen, egyedi támogatása. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a 
kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti kifizetéssel történik. 
 
A határon túli magyarok programjainak támogatása kormányzati szinten is kiemelt 
fontosságú terület. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és 
közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának 
megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az anyaországgal való és egymás közötti 
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése. Ennek érdekében a minisztérium egyedi 
támogatásokat nyújt olyan határon túli magyar gazdákat tömörítő szervezeteknek, akik 
hazájukban vállalják az országukban gazdálkodó magyarok közötti koordinációs feladatok 
ellátását. Az együttműködési megállapodás formájában nyújtott támogatás elsősorban a 
gazdaszervezetek működésének segítésére, illetve a gazdák magyarországi kiállításokon, 
képzéseken és szakmai konferenciákon való részvételére, valamint szakmai programjaik 
megvalósítására szolgál. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 65,7 millió forint volt, 
amelyet a 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 12,3 millió forint maradvány 
növelt. Az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is 
kimutatásra került, amely a Kormány döntése alapján a központi költségvetés részére 
befizetésre került. Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló 
vezetői döntés értelmében az előirányzaton felhasználható forrás 20,0 millió forinttal 
csökkent. 
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Tárgyévben 8 határon átnyúló vidékfejlesztési feladat megvalósítása érdekében összesen 
13,8 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 
20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról. Az előirányzatról a 
VM igazgatása részére 2,7 millió forint került átcsoportosításra határon túli szervezetek által 
megvalósítandó szakmai program finanszírozása érdekében, így a 2013. évben 
rendelkezésre álló keret a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal együtt összesen 69,1 
millió forintra módosult. 
 
A maradványból 12,2 millió forint felhasználása történt meg, a nem terhelt maradvány 
befizetését is figyelembe véve. 
 
A tárgyévben felhasználható keret terhére – a keretfelosztási tervvel összhangban – 25,5 
millió forint a határon túli magyar ágazati szervezetek támogatására került lekötésre 14 
szakmai feladat ellátása érdekében, a fennmaradó összeg terhére szakmai programok 
lebonyolítása valósult meg.  
 
Az előirányzat terhére a 2013. évben összesen 54,1 millió forint kifizetése történt meg. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 14,8 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,4 millió forint, amely összeg egy 
korábbi támogatás fel nem használt részének beutalásából keletkezett. 
 
20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program  
 
Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak 
csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása az alábbi területeken: tanyai 
termékek piacra jutásának elősegítése, a tanyás térségek külterületi földútjainak 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése, a 
villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések támogatása, a 
tanyagondnoki szolgálatok és tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil 
szervezetek tevékenységének fejlesztése, megyei tanyafejlesztési programok kidolgozása, 
tanyagazdaságok fejlesztése, tanyagazdaságok indító támogatása, valamint villanynélküli 
tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása. 
 
A 2013. évi 1.940,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzatot 1.929,1 millió 
forint 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A terhelt maradványból 
2013-ban 1.620,3 millió forint kifizetésére került sor a 2011-2012. évben nyertes pályázók 
részére. 2013-ban került sor a maradvány terhére a lebonyolító szervek részére összesen 
42,4 millió forint kifizetésére (MVH: 5,0 millió forint, NAKVI: 37,4 millió forint) is. Így 
összességében 1.662,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 2013-
ban kifizetésre. Az előirányzaton 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány is kimutatásra került, amely a Kormány döntése alapján a központi költségvetés 
részére befizetésre került. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés 
következtében 525,0 millió forinttal csökkent a fejezeti kezelésű előirányzaton 
rendelkezésre álló forrás. 
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A 2013. évi Tanyafejlesztési Programot – az előző évekhez hasonlóan – nagy népszerűség 
övezte, a területi nyitás következtében már 724 településen volt lehetőség pályázat 
benyújtására. Az előző évi kiírásokhoz képest nőtt az egyéni tanyagazdák jelentkezése és 
támogatása is a Program keretén belül. Összességében emelkedett a befogadott és nyertes 
pályázatok száma is. 
 
Mind a négy támogatási cél nyílt pályázatként került meghirdetésre, célterülettől függően 
75%-os, 90%-os vagy 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújtva. Az önkormányzati 
jellegű támogatási célok esetében önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, 
kistérségek, civil szervezetek, tanyai piacszövetkezetek, megyei agrárkamarák, egyházak 
pályázhattak. Az egyéni típusú fejlesztésekre tanyai gazdálkodók, illetve olyan tanyai 
lakosok nyújthattak be pályázatot, akiknek lakóépületében nincs villamosenergia-ellátás.  
 
Tekintettel arra, hogy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásra az összes 
támogatási igény meghaladta az 5.000,0 millió forintot, az előirányzaton rendelkezésre álló 
forrás az alábbiak szerint megnövelésre került:  

1.) Az Áht. 111/E. §-a alapján 1.353,3 millió forint összegben történt tárgyévben éven 
túli kötelezettségvállalás; 

2.) Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt zárolás fejezeten 
belül átrendezésre került. A Tanyafejlesztési Program előirányzatát érintő 525,0 
millió forint összegű zárolás a Nemzeti Öntözési Hivatal előirányzatán került 
érvényesítésre; 

3.) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű 
előirányzatról 200,0 millió forint összegű forrás került átcsoportosításra a 
Tanyafejlesztési Program előirányzatára. 

 
A fenti forrás-átcsoportosításoknak köszönhetően 3.487,9 millió forint összegű támogatás 
került szétosztásra a 2013. évi Tanyafejlesztési Program pályázói között. 
 
A 2013. évi eredeti előirányzatból 2013-ban nem történt kifizetés.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseihez kapcsolódó tranzakciós illeték fedezetéül az 
év során 4,8 millió forint került átcsoportosításra a VM igazgatása részére. 
 
A 2013. év végén a fentiek alapján 2.401,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.  
 

20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 
 
Ez az előirányzat új támogatási jogcímként jelent meg a tárca 2013. évi költségvetésében. 
Az előirányzaton a 2013. évben 1.000,0 millió forint támogatási előirányzat állt 
rendelkezésre. 
 
Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített feladatok, valamint a 
Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok. 
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Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés 
következtében a felhasználható előirányzat 500,0 millió forinttal csökkent. 
 
Az előirányzatról a Hungarikum Bizottság működési költségeire, valamint közbeszerzési 
pályázatokkal összefüggésben a VM igazgatása címre két részletben 350,0 millió forint 
(190,0 millió forint+160,0 millió forint) került átcsoportosításra.  
 
Ezen összegből az alábbi feladatok finanszírozása valósult meg: 
 

• a Hungarikum Bizottság működése során felmerült kiadások; 
• hungarikum védjegy lajstromozása (40 áruosztály – gyorsított eljárásban); 
• a nemzeti értékeinket és hungarikumainkat bemutató évkönyv elkészítése; 
• szakmai felkészítő képzések, valamint szakmai tanácsadás és nemzeti érték – 

hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, tájékoztató kiadványok és 
rendezvények szervezése; 

• nemzeti értékek és hungarikumok marketing kampánya (filmkészítés 
hungarikumokról, majd rendszeres sugárzásuk a közszolgálati televízióban, továbbá 
cikkek, vetélkedők, reklámok elhelyezése a médiában – közbeszerzés); 

• nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása, weblaptervezés, -fejlesztés, audio-
vizuális archiválás feltételeinek megteremtése; 

• a hungarikum.hu domain név megvásárlása; 
• tranzakciós illeték. 

 
A rendelkezésre álló keret terhére a tárca pályázati felhívást tett közzé 145,0 millió forint 
összegben. A pályázati felhívás támogatási céljai a következők: 

I. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, rendszerezése, értéktárak létrehozása és 
fenntartása; 

II. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott 
kiemelkedő nemzeti értékeink kiemelkedő voltát mélyítő ismeretek megszerzése; 

III. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes 
nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és 
nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő 
megjelentetése és népszerűsítése. 
 

A tárgyévi keretből fennmaradó 5,0 millió forint pedig a NAKVI részére került átadásra a 
pályázattal kapcsolatos feladatok lebonyolítási díjaként. 
 
A pályázat kiírása igen kedvező fogadtatásra talált, hiszen a három célterületre összesen 427 
pályázat érkezett be, amelynek az összes támogatási igénye 1.225,5 millió forint volt. A 
pályázatok formai szempontból történt első körös értékelése után 324 pályázat került 
befogadásra 955,1 millió forint támogatási összegben. 
 
Tekintettel a beérkezett pályázatok minél teljesebb körű megvalósítására, a tárca az év 
végén 96,4 millió forint átcsoportosítását hajtotta végre egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatokon rendelkezésre álló szabad keret terhére. Az átcsoportosítások után a 
pályázatokra fordítható forrás összege 241,4 millió forintra növekedett. 
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A pályázat döntési listája a fenti összeg teljes felosztásával aláírásra került, amely alapján az 
előirányzaton 241,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 
2013. évben. 
 
20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 
megvalósításában 
 
Az előirányzat célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, 
közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak 
támogatása. Az előirányzat felhasználására pályázat és egyedi elbírálás útján került sor. 
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat 150,0 millió forint volt, amelyet 76,0 millió 
forint 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. Az 1259/2013. (V. 
13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés következtében az 
előirányzaton rendelkezésre álló forrás 42,5 millió forinttal csökkent. Az előirányzaton 1,7 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is kimutatásra került, amely a 
Kormány döntése alapján befizetésre került a központi költségvetés részére. 
 
Az előirányzat javára a 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű 
előirányzatról 32,2 millió forint, a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat 
alapján a Nemzeti Lovas Program megvalósítása érdekében 165,0 millió forint, a 
Lógyógyász Állatorvosok Világkongresszusának megrendezési költségeire – a NÉBIH 
költségvetése terhére – 9,0 millió forint, a 20/03/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi 
kamarák állami feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére pedig 4,5 
millió forint került átcsoportosítására. Az előirányzatról 1,8 millió forint átcsoportosításra 
került a 20/02/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat javára. Az előirányzatra év közben 0,4 
millió forint bevétel érkezett. 
 
Az 1765/2013. (X. 25.) számú Korm. határozat alapján 2,9 millió forint összegű meghiúsult 
kötelezettségvállalás visszahagyásra került, így az ismételten felhasználhatóvá vált az 
előirányzaton. 
 
A tárgyévben felhasználható előirányzat – figyelembe véve a 2012. évi nem terhelt 
maradványt is – 394,4 millió forint.  
 
Tárgyévben 40,0 millió forint keretösszegben került pályázat meghirdetésre. Az ágazati 
szakmai szervezetek és érdekképviseletek számára kiírt pályázaton 111 pályázó közül 60 
szervezet részesült támogatásban, amelyet a pályázati kiírásban meghatározott célokra, 
vagyis jogszabályban meghatározott feladatokra, szakmai rendezvényekre, konferenciákra, 
előadásokra, valamint ismeretterjesztő kiadványok megjelentetési költségeire használhattak 
fel. A pályázati kiírás szerint a kedvezményezettek a teljes támogatási összeget 
előfinanszírozás formájában kapták meg. A minimum támogatási összeg 0,3 millió forint, 
míg a maximum 2,0 millió forint.  
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Egyedi elbírálás alapján 65 szervezet kapott támogatást szakmai események 
megrendezésére, kiadványok elkészítésére, vidékfejlesztési programban való részvételre, 
részben elő-, részben utófinanszírozás formájában. Az egyedi döntésekhez kapcsolódó 
forrás felosztása megtörtént, a megállapodások megkötésre kerültek.  
 
Ezen előirányzaton a 2013. évben – a 73,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány kifizetésén felül – összesen 281,9 millió forint kifizetésére került sor, a nem 
terhelt maradvány kifizetését is figyelembe véve. 
2013. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 39,5 millió 
forint, az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány is 
keletkezett. 
 
20/03/10/01 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 
 
Ezen előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 71,1 millió forint volt, amelyet 137,2 
millió forint 2012. évről áthúzódó maradvány egészített ki. A maradványból 96,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 40,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői 
döntés következtében az előirányzaton felhasználható forrás 25,0 millió forinttal csökkent, 
így a 2013. évi támogatási előirányzatból 46,1 millió forint felhasználására volt mód. 
 
Ezen előirányzaton rendelkezésre álló forrás Magyarország parlagfű fertőzöttségének és az 
allergiás, illetve asztmás megbetegedésben szenvedők számának növekedésének és ezen 
allergén növény terjedésének visszaszorításához járul hozzá. 
 
A 96,9 millió forint összegű 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes 
egészében kifizetésre került.  
 
Az előirányzatról a PIR működtetésére és fejlesztésére 4,0 millió forint összegű előirányzat 
átcsoportosításra került a FÖMI részére. A tárgyévben rendelkezésre álló források terhére 
42,1 millió forint a Kormány 1528/2013. (VIII. 12.) számú határozatának megfelelően, 
előirányzat-átcsoportosítással került átadásra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(a továbbiakban: KIM) felügyelete alá tartozó kormányhivatalokon belül működő Növény- 
és Talajvédelmi Szolgálatok és földhivatalok részére, így a 2013. évi eredeti előirányzat 
teljes egészében felhasználásra került. 
 
Az előirányzatra a korábbi elszámolásokból összesen 20,1 millió forint bevétel érkezett, 
melyből 7,2 millió forint előirányzatosítása megtörtént. A fennmaradó 12,9 millió forint 
bevétel tárgyév végén érkezett a VM számlájára, ennek előirányzatosítására, illetve 
felosztására már nem volt mód. A 7,2 millió forint összegű bevétel terhére két támogatási 
szerződés került megkötésre, parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatainak ellátására.  
 
Az előirányzaton 20,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 7,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei  
 
Az előirányzatból nyújtott támogatás célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, 
az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok 
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önálló ingatlanná alakítása, a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. 
törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján. 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 2.000,0 millió forint, amely a 2012. évi 
négyszerese.  
 
A 2012. évről áthúzódó maradvány összege 500,0 millió forint, teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt, az alábbi szervezetekkel kötött megállapodások alapján: 

 
Kedvezményezett megnevezése Támogatás összege 

(Ft) 
NÉBIH 89 892 000 
VM igazgatása 9 779 000 
FÖMI 8 826 500 
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
(NKP Kft.) 

391 502 500 

Összesen 500 000 000 
 

A 2012. évi maradványösszegek átadása megtörtént a NÉBIH, a FÖMI és VM igazgatása 
vonatkozásában. Az NKP Kft. részére – a 2013. június 30-ig fel nem használt források 
felhasználásának Kormány általi jóváhagyását követően – 115,6 millió forint került 
kifizetésre. Tárgyévben mindösszesen 224,1 millió forint maradvány került kifizetésre. 

 
A Kormány 1259/2013. (V. 13.) számú határozatának végrehajtására irányuló vezetői 
döntés alapján az előirányzaton 2013. évben felhasználható tárgyévi forrás 1.200,0 millió 
forintra változott.  

 
Az előirányzat terhére a megkötött megállapodások alapján: 

• átadásra került a NÉBIH részére 39,3 millió forint, amely az osztatlan földtulajdon 
kimérés költségeit 2012. évben megelőlegező ügyfelek részére történő visszatérítések 
fedezetére szolgál; 

• fejezeten belül átcsoportosításra került a VM igazgatása részére az osztatlan közös 
földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tranzakciós illeték 3,3 millió forint 
összegű költsége, amely az év során a VM igazgatása költségvetése terhére került 
megelőlegezésre; 

• kifizetésre került az NKP Kft. részére 31,8 millió forint, a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos pilot projekt 
területén a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet) 7. § (1a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő digitális ortofotó előállítására; 

• kifizetésre került az NKP Kft. részére 15,2 millió forint összegű támogatás 152 db, a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalainál használt ITR-4 szoftver ITR-5 
verzióra történő frissítésének lebonyolítására; 

• átadásra került a KIM Vas megyei Kormányhivatal részére 40,4 millió forint a Vas 
megyében végrehajtandó pilot-projekt földhivatali költségeinek fedezetére. 
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Fenti megállapodásokon túl az NKP Kft.-vel 1.070,0 millió forint összegben került sor 
megállapodás aláírásra a 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátására. 
Az NKP Kft. a megállapodás alapján keret-megállapodást köt több ajánlattevővel a tárca 
által később meghatározott földrészletek vonatkozásában történő közös tulajdon 
megszüntetésének végrehajtására. A megállapodásban szereplő összegből 25,0 millió forint 
került kifizetésre az NKP Kft. részére. 

 
Az előirányzatról 2013. december 31-ig 379,1 millió forint került felhasználásra, amely 
magában foglalja a 2012. évi maradvány felhasználását is, így a 2013. évről 1.320,9 millió 
forint maradvány keletkezett, amelyből 25,4 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzatból a tárca által felügyelt költségvetési szervek, valamint a 
VM igazgatása olyan többletfeladatai finanszírozhatóak, amelyek elvégzése szükségszerű 
vagy jogszabály írja elő, de a költségvetési szervek elemi költségvetése a feladatok 
finanszírozására nem biztosít elegendő fedezetet. 2013-ban eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett, az előirányzaton kizárólag a maradványok, bevételek és az átcsoportosított 
előirányzatok kifizetésére került sor. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi maradványa 779,7 millió forint, amelyből 0,7 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, amely összeg a Kormány döntése alapján a 
központi költségvetés részére befizetésre került. Az előirányzatra a 2013. év folyamán 39,7 
millió forint bevétel érkezett visszafizetési kötelezettségekből. A 2013. évi 20/05/08/00 
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarításból 291,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra az AKI-nál a 
FADN (tesztüzemi) rendszer működtetése feladat finanszírozására. 
 
Fentiek alapján tárgyévben összesen 1.109,7 millió forint felhasználására volt lehetőség a 
2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt is beleszámítva. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 779,0 millió forint összegű maradvány 2013. 
június 30-ig teljes egészében kifizetésre került a kedvezményezettek részére (NFA, iskolák, 
kutatóintézetek, NEKI, AKI, VM igazgatása). 
 
A 2013. évben keletkezett bevétel (39,7 millió forint) teljes egészében a NÉBIH részére 
került átadásra aranykorona kártalanításból származó kiadások teljesítésére. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi maradványa 291,0 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 
 
Ezen előirányzat célja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvényben, valamint a VM és a Magyar Agrárkamara között 
létrejött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása, a 
Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről 
szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, a VM és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött 

1301



megállapodásban meghatározott feladatok, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben foglalt feladatok 
finanszírozása. 
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat 52,6 millió forint volt. Az előirányzaton 0,6 
millió forint 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentkezett, amely 
összeg a Kormány döntése alapján befizetésre került a központi költségvetés részére. Az 
1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés 
következtében a felhasználható forrás 30,0 millió forinttal csökkent, így a 2013. évben 22,6 
millió forint felhasználható támogatás állt rendelkezésre. 
 
A fenti kormányhatározat megjelenését követően módosított 2013. évi keretfelosztás szerint 
2013. évben 6,9 millió forint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állami feladatainak 
támogatására, 10,2 millió forint a Magyar Állatorvosi Kamara állami feladatainak 
támogatására, 5,5 millió forint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
állami feladatainak támogatására szolgált. 
 
Az előirányzatból 2013. december 31-ig a Magyar Állatorvosi Kamara részére elkülönített 
támogatásból 7,6 millió forint kifizetésére került sor a nem terhelt maradványt is figyelembe 
véve.  
 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara számára nyújtandó 5,5 millió 
forint összegű támogatás, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére fizetendő 6,9 
millió forint összegű támogatás tárgyévben nem került kifizetésre.  
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a számára a 2012. évben nyújtott 18,9 millió forint 
összegű költségvetési támogatásból 12,4 millió forint felhasználásáról számolt el év közben, 
a fennmaradó 6,5 millió forintot visszautalta a tárca részére, amely bevételként jelentkezett 
az előirányzaton. Az előirányzaton a fentiek miatt jelentkező megtakarítás miatt a tárgyévi 
előirányzatból a bevétellel megegyező nagyságrendű támogatási előirányzat 
átcsoportosításra került a 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és 
vidékfejlesztési programok megvalósításában (4,5 millió forint), valamint a 20/03/04/00 
Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában (2,0 millió forint) 
előirányzatok javára. 
 
Fentiek alapján az előirányzaton 14,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata125,1 millió forint volt. 
A 2012. évi összes maradvány 120,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány 119,3 millió forint. A nem terhelt 1,4 millió forint összegű maradvány a 
központi költségvetés részére befizetésre került. Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. 
határozat végrehajtására irányuló vezetői döntés következtében az előirányzaton 
felhasználható forrás 31,3 millió forinttal csökkent. Az előirányzat forrásai a növényi és 
állati génmegőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok támogatására kerültek 
felhasználásra. 
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A 2012. évi maradványból 2013. évben 119,1 millió forint került kifizetésre, egy támogatott 
visszamondta 0,2 millió forint összegű támogatási igényét.  
 
A 2013. évi igényekre rendelkezésre álló 93,8 millió forint támogatási keretösszegből 80,8 
millió forint az állami génmegőrzési feladatokat ellátó szervezetek pályázatos úton történő 
támogatását szolgálta. A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés 
hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és 
fejlesztése, továbbá az állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég 
honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták 
génmentésének és megőrzésének elősegítése. 
 
A 2013. évi pályázatra összesen 54 pályázó nyújtotta be pályázati anyagát, több mint 180 
millió forint támogatási összegre. A pályázat keretösszegéből 41 kedvezményezett részesült 
támogatásban. A pályázatok nyerteseivel a támogatási szerződések, illetve a más fejezethez 
tartozó támogatottak esetében a háromoldalú megállapodások megkötésre kerültek. 
 
Az előirányzat tárgyévi keretéből 13,0 millió forint támogatás a mezőgazdasági és 
élelmezési szempontból kiemelkedően fontos hazai növényfajok hosszú távú megőrzésének 
megerősítéséhez szükséges duplikátum tároló kialakítását szolgálta. A duplikátum tároló 
kialakítását a NÖDIK intézi, amellyel a megállapodás megkötésre került. A kivitelezés 
összköltsége összesen 16,0 millió forint lesz, amelyből 3,0 millió forint a 2014. évi keretből 
kerül finanszírozásra. 
 
A 2013. évi pályázat nyertesei közül három kedvezményezett részére történt tárgyévben 
kifizetés, összesen 5,4 millió forint összegben.  
 
Az előirányzaton 88,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve a 
tárgyévben befolyt bevételekből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány képződött. 
 
20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
 
Az előirányzat 250,0 millió forint összegű tárgyévi eredeti támogatási előirányzata 
megegyezik a módosított előirányzattal. A 2013. évi eredeti előirányzata 70,8 millió 
forinttal volt több a 2012. évinél. 
 
A hegyközségi szervezetek a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, bor, és egyéb 
borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és adatszolgáltatással 
kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. A hegyközségi szervezetek országos szintű 
képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa látja el. 
 
A 2012 decemberében hatályba lépő Htv. a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékű 
többletfeladatot ír elő a hegyközségi szervezetek részére, ez indokolta a 2013. évi eredeti 
támogatási előirányzat növelését a 2012. évihez képest.  
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A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a VM közötti 2013. évi együttműködési megállapodás 
alapján a 2013. évi támogatásból döntő részben a hegybírók személyi jellegű költségei 
kerültek finanszírozásra.  
 
Az előirányzat tárgyévben teljes egészében kifizetésre került, maradvány nem keletkezett. 
 
20/03/22/00 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 
 
Az előirányzat tárgyévben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2012. évi maradványa 
nem volt. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi forrása – az azóta hatályát vesztett - a 
bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerinti, 2011. november 30-ig 
forgalomba hozott borokhoz kapcsolódó bor forgalombahozatali járulék befizetésekből 
származik.  
 
A befizetésekből származó összeg egy része – a NÉBIH kimutatásai alapján – az 
előirányzatról visszafizetésre került 244 borgazdálkodó részére 7,9 millió forint összegben. 
Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XXXV. számú törvény 
alapján, annak hatályba lépését követően, a visszafizetésekről a NÉBIH gondoskodott.  
 
A visszafizetések lebonyolítása tárgyában kötött VM-NÉBIH megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően a korábbi évek befizetéseiből fennmaradó rész és a tárgyév folyamán érkezett 
további befizetések – mindösszesen 25,5 millió forint összegben – az előirányzatról átadásra 
kerültek a NÉBIH részére. Az átadott összegből a NÉBIH teljesítette a visszafizetéseket, 
majd azt követően a fel nem használt forrással elszámolt a VM felé, és a fennmaradó 19,5 
millió forintot visszautalta az előirányzat részére. A minisztérium vezetésének döntése 
alapján a visszautalt összeg 75%-át (14,6 millió forintot) a FÖMI a VINGIS-szel 
kapcsolatos feladatainak ellátására, míg a visszautalás 25%-át (4,9 millió forintot) a NÉBIH 
az Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszerrel (ISZBIR) kapcsolatos 
feladatainak ellátására használhatja fel. 
 
A fenti összegek tárgyévben nem kerültek átadásra, ezekből származik az előirányzat 19,5 
millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Az előirányzaton év végi 
bor forgalombahozatali járulékbefizetésből 0,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány képződött.  
 
20/03/25/00 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 
 
Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve a VM agrár, környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és 
szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási/tagdíjfizetési kötelezettségeinek a 
teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét. 
 
Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, 
kormányzati jóváhagyással, vagy a VM és jogelődei vezető testületei, ill. vezetői 
döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették 
ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, ill. OECD tagsága 
szolgáltatja az alapot.  
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A tagdíjak és a hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek 
operativitását, a részes feleknek, illetve tagoknak nyújtott titkársági és szakmai 
szolgáltatások biztosítását, továbbá az általuk elhatározott stratégiák, programok, projektek 
végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő és 
átalakuló országok támogatására is.  
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 1.258,6 millió forint, 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 297,6 millió forint, összes forrása tehát a 2013. 
évben 1.556,2 millió forint volt.  
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat jelentősen – 1.000,0 millió forinttal – meghaladta 
a 2012. évben törvény szerint rendelkezésre álló forrásokat.  
 
A 2013-ban rendelkezésre álló források – az EUMETSAT és a Montreáli Jegyzőkönyv 
Multilaterális Alap tagdíjainak kivételével – fedezetet nyújtottak a VM nemzetközi 
tagdíjainak elmaradt, illetve tárgyévben esedékes tagdíjainak rendezésére. 
 
Az előirányzat 2012. évi maradványa, valamint a 2013. évi támogatási összeg szinte teljes 
mértékben felhasználásra került. A tényleges pénzügyi teljesítés 1.553,6 millió forint, 
továbbá az előirányzaton történő kifizetéseket terhelő tranzakciós illeték fedezetére 
előirányzat-átcsoportosítással 2,6 millió forint került átadásra a VM igazgatása részére. A 
maradvány összege mindössze 0,5 ezer forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20/03/28/00 Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagok 
felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítására 
 
Az előirányzat tárgyévben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2012. évi maradványa 
nem volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére 2011. évben 
kifizetett összegről 2013-ban történt meg az elszámolás. Az elszámolás alapján a 2011. évre 
átadott 15,8 millió forintból a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csak 13,8 millió forinttal 
tudott számlákkal alátámasztva elszámolni. Az el nem számolt 2,0 millió forint 
visszafizetésre került a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely tárgyévi bevételként 
jelentkezett. Ezen összeget a tárca tárgyévben visszafizette a központi költségvetés részére, 
tekintettel arra, hogy a forrás a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 
származik. 
 
20/4 alcím Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások  
 
Az alcím egyes támogatási jogcímeihez általában azonos nagyságrendű uniós, zömmel 
közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg 
a VM költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával VM 
rendeletek alapján az MVH teljesíti, amely alól kivételt képez a 20/04/10/00 Uniós 
programok ÁFA fedezete előirányzat. A 2013. évben az egyéb uniós támogatásokat 
kiegészítő előirányzatokon 8.252,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 
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előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2012. évben képződött maradványok 
összege is. 
 
Kiemelendő, hogy a hatályos Ávr. 150. § c) pontja alapján az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának kell tekinteni az európai uniós 
forrásból finanszírozott programok előirányzat-maradványát, így ezen előirányzatok 
körében keletkezett maradványok kötelezettségvállalással terheltnek minősülnek.  
 
A 2013. évi költségvetés tervezésekor a VM maradéktalanul tudta érvényesíteni a 2013. évi 
forrásigényét az uniós előirányzatok tekintetében, így a rendelkezésre álló összegek az uniós 
források maximális kihasználását, lehívását lehetővé teszik. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat végrehajtása ezen előirányzatokat nem 
érintette, tekintettel arra, hogy az uniós előirányzatokon zárolás végrehajtására nincs mód. 
 
A 2013. évben a rendelkezésre álló forrásokból ténylegesen 10.171,5 millió forint került 
kifizetésre a kedvezményezettek részére, így összesen 5.225,0 millió forint maradvány 
keletkezett 2013. évben. 
 
20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program 
 
A program végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK 
tanácsi rendeletnek megfelelően. A Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek 
termelésének és forgalmazásának javítására irányuló 2011-2013. évi és 2013-ban lezárult 
Magyar Méhészeti Nemzeti Program jóváhagyásáról az EU Bizottsága a C(2010) 6082. 
számú határozatával döntött. A hazai jogalapot a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 
alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az 
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet biztosítja. 
 
A 2013. évi 601,8 millió forint eredeti nemzeti támogatási részt 97,3 millió forint 
maradvány növelte. A 2013. év eredeti támogatási összeg 41,8 millió forinttal volt több az 
azt megelőző évinél. A bevétellel és a maradvánnyal együtt a módosított előirányzat 699,2 
millió forint volt.  
 
A nemzeti költségvetésből kifizetett támogatás – amelyhez azonos nagyságrendű EU 
közvetlen támogatás párosul – 540,3 millió forint volt. Az uniós támogatási rész nem jelenik 
meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a Kincstári Egységes Számla (KESZ) 
számla közbeiktatásával bonyolódik. 
Az előirányzat maradványa 158,8 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A harmadik Magyar Méhészeti Nemzeti Program harmadik éve sikeresnek ítélhető – amit 
legjobban a keretkihasználtság alakulása igazol –, ugyanis a teljes támogatási keretből az 
ágazat 92,8%-ot használt ki. A Méhészeti Nemzeti Program 50%-ban európai uniós, 50%-
ban hazai forrásból került finanszírozásra. 
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A támogatás célja, hogy a szakismeret bővítésével, az eszközrendszer fejlesztésével, illetve 
a varroa atka elleni védekezés végrehajtásán keresztül a méhészeti tevékenység 
hatékonyságát növelje. A 2013. évben – a Méhészeti Nemzeti Program intézkedésein belül 
– a finanszírozásban legnagyobb súllyal bíró feladatok: varroa atka elleni védekezés, 
szaktanácsadói hálózat működtetése, méhcsaládok számának szinten tartása, rendezvények, 
képzés, vándoroltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, kaptárak felszerelése és 
azonosítása, bemutató méhészetek látogatása, a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak 
elemzése, szakmai ismeretek bővítése, méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring 
vizsgálat. 
 
20/04/07/00 Igyál tejet program 
 
A program az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK tanácsi rendelet, 
illetve a 657/2008/EK bizottsági rendelet alapján. A nemzeti támogatás 2013. évi 
igénybevételét a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. 
(XII. 27.) VM rendelet szabályozza.  
 
A 2013. évi eredeti 1.500,0 millió forint támogatási előirányzatot 318,2 millió forint előző 
évi maradvány egészítette ki. A 2013. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 
300,0 millió forinttal magasabb. Az előirányzatra a 20/05/08/00 Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzatról 120,0 millió forint átcsoportosítása történt meg év 
közben, így a módosított kiadási előirányzat a bevételeket (0,5 millió forint) is figyelembe 
véve 1.938,7 millió forint volt. A nemzeti költségvetésből kifizetett támogatás 1.902,0 
millió forint volt. 
 
Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása 
a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik. 
 
Az előirányzat maradványa 36,6 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az Igyál tejet program célja az óvodás gyermekek, általános iskolás, valamint középiskolás 
korosztályú tanulók tejjel (ízesített és natúr), illetve tejtermékkel (kefir, natúr és ízesített 
joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő 
elmozdítása. Az iskolatej program mögött széleskörű társadalmi kezdeményezés állt, a 
program szabályozását érintő számos módosításra is sok esetben a társadalmi szervezetek 
kezdeményezése alapján került sor és a program újraindítását követően is széleskörű 
együttműködésre törekedett és törekszik a tárca. 
 
2013-ban nagyságrendileg 250-300 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) vett 
részt a programban. 
 
A vonatkozó hazai szabályozás értelmében a közösségi támogatás mindegyik (óvodás, 
általános iskolás, középiskolás) ellátott korosztály esetében, nemzeti kiegészítő támogatás 
az óvodások és az általános iskolások esetén igényelhető. Ez a szabály megfelel a vonatkozó 
közösségi jogban foglaltaknak. Egy adag (2,5 dl) tej esetében a közösségi támogatás 
mértéke nagyságrendileg 9-10 forint körül alakul, a nemzeti támogatás mértéke 11-51 
forint. 

1307



 
20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 
 
Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK 
tanácsi rendeletnek megfelelően. A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelői csoportok 
támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői 
szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet, 
továbbá a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 
150/2012 (XII. 28.) VM rendelet biztosította. 
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat 2.200,0 millió forint, amelyet 811,5 millió forint 
2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. Az előirányzatra 538,4 
millió forint került átcsoportosításra az ÚMVP I. tengelyről annak érdekében, hogy az év 
végéig felmerülő forrásigény maradéktalanul biztosításra kerüljön. A bevételeket (29,8 
millió forint) is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 3.579,7 millió forint volt, 
amelyből kifizetésre került 3.449,6 millió forint.  
 
Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása 
a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik.  
 
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatásának forrásösszetétele: uniós 
rész 75%, nemzeti rész 25%. 
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásának forrásösszetétele: a 
termelői csoport saját hozzájárulása (önerő) 25%, az uniós rész 0-50%, nemzeti rész 75-
25%. 
 
Az előirányzat a zöldség-gyümölcs termelői csoportok létrejöttét, illetve 
működőképességének fenntartását segíti elő. E szervezetek létrehozásának alapvető célja, 
hogy megteremtse a tagok integrációját és olyan termelő infrastrukturális kapacitásokat 
hozzon létre, amelyek egyedileg nem gazdaságosak. A zöldség-gyümölcs termelői 
szervezetként való elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelői csoportok közösségi 
szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi 
beruházási támogatással. 
 
A 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzat 8%-át a termelői csoportok működési 
támogatására, 12%-át a termelői szervezetek működési alapjának kiegészítésére és 80%-át a 
termelői csoportok beruházásainak támogatására használtak fel a támogatásra jogosultak. 
 
Az előirányzat maradványa 126,5 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 
 
Az előirányzat az 1290/2005/EK tanácsi határozat, a 2012/761/EU bizottsági határozat és az 
egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2013. évi finanszírozásának 
szabályairól szóló 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet szerint kerül felhasználásra az EMGA 
társfinanszírozásával.  
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2013. évi eredeti támogatási előirányzat 1.180,0 millió forint, amelyet 1.654,3 millió forint 
2012. évi maradvány növelt. A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat 500,0 millió 
forinttal kevesebb, mint a 2012. évi. Az előirányzatról év közben 1.140,0 millió forint 
átcsoportosítása történt meg a 20/04/10/00 Uniós programok ÁFA fedezete előirányzatra a 
NAKVI ÁFA tartozásának rendezése érdekében (részletesen lásd a 20/04/10/00 Uniós 
programok ÁFA fedezete előirányzatnál). A bevételeket (0,8 millió forint) is figyelembe 
véve a módosított kiadási előirányzat 1.694,3 millió forint volt. Ezen összegből 2013. 
december 31-ig 262,4 millió forint kifizetés történt.  
 
Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása 
a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik. 
 
Az uniós társfinanszírozás aránya betegségenként eltérő: a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalmak megelőlegezése esetén a vizsgálatok költségét 100%-ban az EU téríti 
meg, a veszettség elleni védekezés költségeihez az EU 75 %-ban járul hozzá, míg egyes 
állatbetegségek esetén a finanszírozás 50%-ban hazai, 50%-ban uniós forrásból történik. 
 
2013-ban az alábbi célterületeken lehetett pénzügyi hozzájárulást igénybe venni: 

• a kéknyelv betegség az endemikus vagy nagy fertőzési kockázatot jelentő 
területeken, 

• a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a 
pulykaállományokban előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella), 

• a klasszikus sertéspestis, 
• a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza, 
• a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), szarvasmarhák szivacsos 

agyvelőbántalma (BSE) és súrlókór, 
• a veszettség 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és 
többéves nemzeti programokhoz kapcsolódóan. 
 
A jogcím részeként kerül finanszírozásra a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos 
felügyeleti program is. Ennek nemzeti költségvetési forrását a méhcsaládok pusztulásával 
kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának 
szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet alapján az egyes állatbetegségek 
megelőzésének és felszámolásának támogatása előirányzat biztosítja. A program EU által 
finanszírozott részét a 2011/881/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat 1. 
cikkében Magyarország számára meghatározott 98.893 euró pénzösszeg adja. 
 
Az előirányzat maradványa 1.432,6 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/04/10/00 Uniós programok ÁFA fedezete 
 
Az előirányzat az EU Bizottsága élelmiszersegély programjának céljaira a Magyarország 
számára meghatározott keretösszeg felhasználását, valamint az ÚMVP és a HOP TS 
előirányzataihoz, illetve a HOP III. tengelyhez kapcsolódó ÁFA megfizetésének a fedezetét 
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biztosítja. Továbbá ezen előirányzatból kerül finanszírozásra az Európai Unió 
legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő 
ellátását célzó 2012. május 16-i 419/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet által lehetővé 
tett visszatérítendő állami támogatás az élelmiszersegély programban résztvevő 
segélyszervezetek számára. 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 1.560,0 millió forint, amelyet 288,0 
millió forint 2012. évi maradvány egészített ki, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A 2013. évi eredeti támogatási előirányzat 649,7 millió 
forinttal magasabb a 2012. évi összeghez képest. Az eredeti támogatási előirányzatot a 
kötelezettségvállalással terhelt maradványon kívül növelte 88,1 millió forint bevétel, 
amelyet 2012. évben, az élelmiszersegély kiosztásában résztvevő segélyszervezetek számára 
visszatérítendő támogatásként nyújtott a tárca. Az előirányzatot növeli az év közben az 
ÚMVP I. tengelyről átcsoportosított 1.792,6 millió forint összeg és a 20/04/09/00 Egyes 
állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása előirányzatról 
átcsoportosított 1.140,0 millió forint annak érdekében, hogy a NAKVI ÁFA tekintetében 
felmerült fizetési kötelezettségek rendezésre kerülhessenek. Mindezen tételeket figyelembe 
véve a 2013. évi módosított kiadási előirányzat 4.868,7 millió forint volt. A módosított 
kiadási előirányzatból a teljesített kiadás 3.470,1 millió forint volt. 
 
A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2013. (XI. 13.) az európai uniós támogatások technikai 
segítségnyújtás előirányzatainak, valamit a 20/11/03/02 Halászati Operatív Program Közös 
érdekeket célzó intézkedések (3. prioritási tengely) előirányzatának felhasználásához 
kapcsolódó ÁFA költségek fedezetének biztosításáról szóló utasítása értelmében az MVH 
TS ÁFA igény egy részének a kiegyenlítése is a 20/04/10/00 Uniós Programok ÁFA 
fedezete fejezeti kezelésű előirányzatról történt. 
 
Az Európai Unió Bizottsága élelmiszersegély programját a 1020/2012/EU bizottsági 
rendelet szabályozza. Az EU élelmiszersegély programja során négy szerződött 
segélyszervezet tevékenysége révén főként települési önkormányzatok vagy a 
segélyszervezetek helyi tagszervezetei útján valósult meg az élelmiszerek - rászorulók 
részére történő - szétosztása. 2013. évi EU Élelmiszersegély program keretében 2.400 
településen összesen 10,0 millió kg élelmiszer került kiosztásra két különálló – tavaszi és 
őszi – osztási időszakban, összesen 3.780,0 millió forint nettó értékben. A segélyezettek 
száma több mint 1 millió fő volt. Az EU az élelmiszersegély ÁFA nélküli intervenciós árát 
térítette meg, de az MVH-nak a bruttó árat kellett kifizetnie. A 2013. évben a rendelkezésre 
álló és teljes egészében kifizetett ÁFA összege a belföldi-külföldi élelmiszersegély kapcsán 
994,0 millió forint volt, amelynek fedezetét a fejezet biztosította. 
 
A 2012. évi EU élelmiszersegély program végrehajtási részleteit tartalmazó 1020/2012 
Bizottsági végrehajtási rendelet szerint, az Európai Unió a program csak azon költségeinek 
megtérítését vállalta, amelyeket a programban résztvevő segélyszervezetek részére 2013. 
október 15-ig teljesített a hazai programot koordináló MVH. A végrehajtási rendelet arról is 
rendelkezett, hogy a segélyszervezetek a kért előleget 100%-ban megkapják az MVH-tól, de 
ennek feltételeként az előleg 110%-ának megfelelő értékű biztosítékot kellett letenniük az 
MVH-nál. A biztosítékot a VM a segélyszervezetek számára visszatérítendő támogatásként 
nyújtotta. 
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Az EU nem téríti meg az ÚMVP, valamint a HOP TS intézkedései ÁFA költségeit sem. Az 
ÚMVP TS intézkedés ÁFA részének finanszírozására 2013. évben 3.385,9 millió forint 
tárgyévi előirányzat állt rendelkezésre, melyet 229,8 millió forint maradvány növelt. Az 
összesen rendelkezésre álló 3.613,1 millió forintból a kifizetett támogatás 2.415,7 millió 
forint volt. A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.197,4 millió 
forint, amelyből 39,9 millió forint a 2012. évből húzódott át 2014-re.  
 
A HOP III. tengely intézkedéseinek ÁFA költségeire a 2013. évben 66,7 millió forint 
tárgyévi előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 5,4 millió forint került lekötésre, azonban a 
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2013-ban nem került kifizetésre. 
 
A HOP TS intézkedéseinek ÁFA költségeire a 2013. évben 22,3 millió forint tárgyévi 
előirányzat és 10,6 millió forint 2012. évi maradvány állt rendelkezésre. Az összesen 
rendelkezésre álló 32,9 millió forintból a kifizetett támogatás 4,5 millió forint. A 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 28,4 millió forint, amelyből 6,5 millió 
forint a 2012. évből húzódott át 2014-re.  
 
A teljes előirányzat maradványa 1.398,5 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A NAKVI belső ellenőrzés keretében felülvizsgálta az ÚMVP IH-val kötött megbízási 
szerződéseket. E szerződések teljesítése kapcsán a pénzügyi rendezés alapját a megbízási 
díjat tartalmazó havi szinten kiállított számlák jelentik, amelyek a NAKVI szakmai 
tevékenysége során jelentkező költségeket tartalmazták. Az ellenőrzés feltárta, hogy az 
ÚMVP IH felé történő elszámolás során a NAKVI tévesen alkalmazta az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85 § (4) a pontját, amely az adó alóli mentesség 
eseteit tartalmazza a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.  
 
A téves jogszabályi értelmezés kapcsán a NAKVI az IH felé történő elszámolások keretében 
a számlákat 2008. évtől kezdődően "mentes az adó alól" ÁFA kulccsal állította ki, a 
beérkező (szállítói) számlák tekintetében pedig nem élt az ÁFA levonási jogával. A hiba 
feltárását követően az ÚMVP IH-val fennálló megbízási szerződések módosításra kerültek, 
a fentiek értelmében pedig megtörtént a számlák helyesbítése. A számlák helyesbítésének 
eredményeképpen a számláknak ÁFA tartalma keletkezett. Mivel az uniós szabályok 
értelmében az ÁFA nem finanszírozható uniós forrásból, az MVH a beküldött számlák 
alapján kiállította a visszakövetelő határozatokat. Ezek alapján a visszafizetendő 1.326,5 
millió forintot, azaz a NAKVI által jogosulatlanul igénybevett támogatást (ÁFA), további 
büntetőkamat terheli 584,0 millió forint összegben, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. § (5) bekezdésének megfelelően. A számlák, 
határozatok és kalkulációk alapján 2013. 06. 20. napján az Uniós programok ÁFA fedezete 
előirányzat terhére átutalásra került az MVH részére 1.910,4 millió forint, mely az ÁFA 
visszakövetelés és a büntetőkamat együttes összege. Az összegből a nemzeti 
társfinanszírozási rész, 497,6 millió forint az ÚMVP TS előirányzaton előirányzatosításra 
került, az uniós társfinanszírozási rész, 1.412,8 millió forint visszautalásra került az EMVA 
közösségi forrásszámlára, így az újra felhasználhatóvá vált. 
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A hatályos ÁFA jogszabályok figyelembevételével a korábban kiállított számlákat a 
NAKVI módosította, majd ezt követően megkezdte az ÁFA önellenőrzéseket is. Ennek 
kapcsán elkészültek 2008. évre vonatkozóan az önellenőrzések, melyek keretében 58,4 
millió forint ÁFA és 21,4 millió forint önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettség került 
megállapításra. A NAKVI kérelmére a NAV az önellenőrzési pótlék megfizetése alól a 
NAKVI-t mentesítette, a 2008. évi 58,4 millió forint ÁFA megfizetésére pedig 36 havi 
részletfizetést engedélyezett. 
 
20/04/11/00 Iskolagyümölcs Program 
 
Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK 
tanácsi rendeletnek, továbbá a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően. A 
támogatás nemzeti részének igénybevételét az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szabályozta a 
2012/2013. tanévre vonatkozóan.  
 
Az eredeti támogatási előirányzat 1.211,0 millió forint, amelyet 146,5 millió forint 
maradvány növelt. Az előirányzatból átcsoportosításra került a VM igazgatása részére 10,4 
millió forint az Iskolagyümölcs Program értékelésével összefüggő feladatok ellátására, 
valamint kommunikációs szakértő igénybevételére. Így az 1.347,1 millió forint módosított 
kiadási előirányzatból 547,1 millió forint kifizetése történt meg.  
 
Tekintettel arra, hogy nagy az időintervallum a kifizetési kérelmek benyújtására, nem 
tervezhető, hogy a szállítók az intervallum mely szakaszában adják be a kérelmet. Az 
alacsony teljesítés az időarányoshoz képest abból fakad, hogy a szállítók az időszak végén 
adták be a kifizetési kérelmet, így a kifizetések jelentős része áthúzódott a 2014. évre. 
 
Az Iskolagyümölcs Program EU-s társfinanszírozással megvalósított program. Az EU-s 
forrás aránya 48,31%, a költségvetési forrás aránya 51,69%. 
 
2013-ban az előirányzat terhére kommunikációs tevékenység valósult meg, amelyhez a 
szükséges pályázati kiírás elkészítésével kommunikációs szakértőt bízott meg a tárca. A 
szerződés összege 0,5 millió forint volt, mely átadásra került a végső kifizetést teljesítő VM 
igazgatása részére. A pályázat nyertesével a hatósági szerződés megkötésére 2014. évben 
került sor. 
 
A 288/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikke előírja, hogy „a tagállamok értékelik 
iskolagyümölcs-programjaik végrehajtását és értékelik azok hatékonyságát.” A 2010/2011. 
tanévet követő időszakok vonatkozásában a tagállamok 2012. február 29-ét követően 
minden 5. év februárjának végéig értékelő jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz a megelőző 
ötéves időszakról. Ezért az előirányzatból került átadásra a VM igazgatása részére az 
Iskolagyümölcs Program értékelésével kapcsolatban kötött vállalkozói szerződés díja 9,9 
millió forint összegben. 
 
A 2012/2013. tanévi Iskolagyümölcs Program célja a gyermekek zöldség- és 
gyümölcsfogyasztásának hosszú távon történő növelése és az egészséges étkezési szokások 
kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. A program az általános 
iskolák 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és 
zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet a 2012. szeptember 10. és 2013. június 2. 
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közötti időszakban. A program keretében végre kellett hajtani úgynevezett kísérő 
intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési szokásokkal, valamint a zöldség-
gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták. 2012/2013. tanévben 1.880 
általános iskolában (az alsó tagozattal rendelkező általános iskolák 85,1%-ában) 341.274 fő 
tanuló, azaz az alsó tagozatos gyermekek 88,7%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve 
gyümölcslevet. A 2013/2014. tanévben már 2.032 iskola 538.832 tanulója vett részt a 
programban. 
 
A támogatás kedvezményezettjei a 2012/2013. tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskolák 1-4. 
évfolyamán tanuló gyermekek, a 2013/2014. tanévben az 1-6. osztályos gyermekek, a 
támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények, illetve az intézmények fenntartói, míg a 
támogatási összeg igénylői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői 
csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők. 
 
A résztvevő iskolákban heti kettő-négy adag termék kiosztására került sor. A kiosztott friss 
termékek (alma, körte, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 20,8 
millió adag (mintegy 2.076,3 t), míg a feldolgozott termékeké (100%-os gyümölcslé) 5,5 
millió adag (11.075 hektoliter) volt. A termékek 93%-a integrált termesztésből származott. 
A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. 
 
Az előirányzat maradványa 800,0 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program 
 
Az előirányzatnak eredeti kiadási előirányzata nem volt, a 2012. évi maradvány összege 
1.270,8 millió forint, a bevétel összege 1,1 millió forint, így a módosított előirányzat 
1.271,9 millió forint. A 2013. évben az előirányzatról kifizetés nem történt.  
 
Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása 
a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik. 
 
A 320/2006/EK (2006. február 20.) rendelet rögzíti, hogy a közösségbeli cukoripar 
szerkezetalakítását szolgáló ideiglenes alapot hoznak létre, amely az EMGA részeként 
finanszírozza a diverzifikációs intézkedések támogatását is. 
 
A programban rendelkezésre álló keret 17.361,4 millió forint volt. A Nemzeti 
Diverzifikációs Program forráskeretét meghaladó kötelezettségvállalás tudomásul vételéről 
szóló 1278/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat legfeljebb 15%-os mértékű többlet-
kötelezettségvállalást tett lehetővé, ami 2.604,2 millió forintos többlet-kötelezettségvállalást 
jelentett. 2012. december 31-ig 16.309,0 millió forint kötelezettségvállalás történt meg. A 
kötelezettségvállalási összegből 2013. december 31-ig a kifizetett támogatás összege 
12.871,9 millió forint. 
 
A program 2012 szeptemberében lezárult. Az előirányzat maradványa 1.271,9 millió forint, 
amely kötelezettségvállalással terhelt.  
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Az ügyfelek által vitatott támogatási kérelmek összege 1.096,9 millió forint. Közigazgatási 
eljárás tekintetében ezen kérelmek kifizetésére már nem kerül sor, mert a beruházás 
megvalósítására, illetve annak Bizottság felé történő elszámolására már nincs jogszabályi 
lehetőség. Az ügyfelek ezen döntés ellen kártérítési keresetet nyújthatnak be. Az előirányzat 
maradványa a kártérítési perek és a perekből származó költségek fedezetét biztosítja. A 
visszafolyt támogatásból befolyó bevételek összege 1,1 millió forint. Tekintettel arra, hogy 
a perek még folyamatban vannak, egyelőre nem ismert, mekkora összeg kifizetése várható 
az előirányzatból a perek lezárultáig, ezért a maradvány továbbra is kötelezettségvállalással 
terheltnek tekintendő. 
 
20/5 alcím Nemzeti támogatások 
 
20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok 
 
Az előirányzat célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, 
a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez 
(törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott 
szolgáltatásokon keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével, pályázatos 
formában. Az MVH a támogatási jogosultságot megállapító NÉBIH-határozatot követően 
dönt és teljesíti a kifizetést. 
 

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek: 

a) törzskönyvezés (támogatás intenzitása: 100%) 
b) teljesítményvizsgálat végzése (támogatás intenzitása: 70%) 
c) tenyészérték megállapítása (támogatás intenzitása: 70%) 

 
Az előirányzat felhasználása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet alapján történik. 
 
A támogatás 2011. január 1-jét követően az adott naptári évben nyújtott szolgáltatás után az 
adott naptári évet követő március 10-ig kérelmezhető. Az Európai Bizottság eredetileg 
2013. december 31-ig engedélyezte a támogatás fenntartását, amelyet egy évvel 
meghosszabbított. Tekintettel arra, hogy a támogatás engedélyezése hamarosan lejár, a tárca 
kezdeményezi a Bizottságnál az ismételt notifikációt. 
 
A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztő szervezetek keretében, a hazai 
mezőgazdasági génalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig 
maguk a tenyésztő szervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és 
teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési-, teljesítményvizsgálati- és 
tenyészérték becslési feladatok ellátását.  
 
Ezen előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 815,7 millió forint, valamint a 2012. 
évi 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa a fentiekben részletezett 
feladatok támogatását biztosítja. Ez alapján az előirányzat módosított kiadási előirányzata 
817,7 millió forint volt. 
 
A beérkezett 2013. január-december havi igényekre az MVH ténylegesen 815,7 millió forint 
összeget fizetett ki a kedvezményezettek részére. 
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Az érintett szervezetek és tenyésztők 2013. évben végrehajtották a kitűzött feladatokat, a 
megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által 
előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termékelőállítás alapjait. 
A hazai állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit 
jól mutat a keretkihasználtság mértéke is. 
 
Az előirányzaton a beérkezett 17,0 millió forint bevétellel együtt 19,0 millió forint 
maradvány keletkezett 2013. év végén, amelyből 2,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terheltnek tekinthető. 
 
20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása  
 
Az előirányzat új támogatási jogcímként jelent meg a tárca 2013. évi költségvetésében. 
 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a sertéságazat helyzetét javító stratégiai 
intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 
1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat) meghatározott feladatok ellátásában közreműködő 
intézmények, szakmai, valamint egyéb szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, 
termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a 
hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra 
(különösen magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, 
a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására. 
 
Az előirányzaton 2.600,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely az 
1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító intézkedések 
hatására 1.600,0 millió forintra módosult. 
 
Az előirányzat keretfelosztásában a tárcához tartozó háttérintézmények részére 390,8 millió 
forint, a szakmai szervezetek részére 472,0 millió forint, de minimis támogatásra 734,0 
millió forint, valamint a tranzakciós illetékre 3,2 millió forint került jóváhagyásra. 
 
A tárcához tartozó háttérintézmények részére az alábbi feladatokra kerültek jóváhagyásra 
források: 
 

• VM igazgatása: szakmai kiadványok, rendezvények, minőségbiztosítási rendszer, 
szaktanácsadás támogatására 10,8 millió forint, 

• Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet: kutatás-fejlesztési programok 
finanszírozására 143,0 millió forint, 
Az 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat előírja, hogy az Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet számára kiemelt szakmai programot kell kidolgozni a 
sertésgenetikai és takarmányozási kutatások területén. Az elérendő cél a kutatás-
fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai előállítású fehérje 
arányának növelésére a sertés takarmányozásban. A húsminőséggel, reprodukciós 
képességgel kapcsolatos kutatások célja az ízletes, jó minőségű sertéshús hatékony 
előállítása, a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a 
magyar sertésfajtákra alapozva. 
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• Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet: sertéstenyésztéshez kapcsolódó 
központi beruházások finanszírozására (teljesítményvizsgáló állomás) 207,0 millió 
forint,  
A sertéstenyésztésben meghatározó teljesítményvizsgálati forma a központi 
teljesítményvizsgáló állomáson (TVÁ) végzett hízékonyság- és vágóérték- vizsgálat 
(HVT), amelynek keretében a kapott örökölhetőségi mutatók, így a vizsgálat 
megbízhatósága lényegesen magasabb, mint a különböző üzemi vizsgálatoknál.  

• AKI: sertéságazati információs rendszer fejlesztésére 30,0 millió forint,  
Az 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat előírja, hogy ki kell dolgozni a 
sertéságazati termelési és piaci információs rendszer fejlesztésének, működtetésének 
koncepcióját. A fejlesztés keretében olyan, az AKI által üzemeltetett tematikus 
honlap jön létre, amely lényeges információkat biztosít a sertéságazat szereplőinek 
gazdasági döntéseikhez, elősegíti a minőségi sertéshús-előállítás fejlődését, csökkenti 
a gazdálkodók információhiányból származó kiszolgáltatottságát. 

 
Az intézmények részére a tranzakciós illetékkel együtt jóváhagyásra került 394,0 millió 
forint összegből a tárgyévben 364,0 millió forint előirányzat-átadással teljesült, így a 
módosított kiadási előirányzat 1.236,0 millió forint volt. 
 
A szakmai szervezetekkel (Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Fajtatiszta 
Sertést Tenyésztők Egyesülete, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, 
Magyar Turizmus Zrt.) az alábbi feladatok elvégzésére kerültek megállapodások aláírásra: 
 

• A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) részére 80,0 
millió forint összegben került megállapodás aláírásra 2013. július 25-én. A 
megállapodás alapján a VHT elvégzi a Kiváló Magyar Sertéshús eredetigazolási és 
minőségbiztosítási program bevezetésével kapcsolatos feladatokat (bevezetés, 
működtetés, ellenőrzés, felügyelet);  

• A Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével (MOE) 110,0 millió forint 
összegben került megállapodás aláírásra. A megállapodás alapján a MOE az általa 
fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával 
és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek 
eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos 
feladatokat;  

• A Magyar Turizmus Zrt-vel (MT Zrt.) 230,0 millió forint összegben került 
megállapodás aláírásra. Az összeg terhére az MT Zrt. kiemelt közösségi marketing 
programot dolgoz ki a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti 
fogyasztói bizalom erősítése érdekében mind külföldön, mind belföldön;  

• A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületével 52,0 millió forint összegben 
került megállapodás aláírásra. A megállapodás alapján az egyesület a magyar 
nagyfehér hússertés, a magyar lapály sertés, a duroc-, a hampshire- és a pietrain 
sertés tenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, 
teljesítményvizsgálatával, tenyészértékbecslésével, a tenyészállatok előállításával, 
forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el. 

 
A szakmai szervezetek részére jóváhagyásra került 472,0 millió forint támogatási összegből 
82,6 millió forint került tárgyévben kifizetésre.  
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Az előirányzat keretein belül két de minimis támogatási rendelet is megjelent: 
 

• A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését 
szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. 
(IX. 10.) VM rendelet alapján beérkezett kérelmekre a döntéseket az MVH a 
szükséges ellenőrzések lefolytatását követően 2013 novemberében hozta meg, 
összesen 30 ügyfél részére 55,5 millió forint összegben; 

• A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” 
támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján az MVH 24 ügyfél 
részére hozott döntést 2013. december 23-án 716,7 millió forint összegben. Ezen 
összegből 678,5 millió forint terheli a 2013. évi maradványt, a fennmaradó 38,2 
millió forint pedig éven túli kötelezettségvállalásként a 2014. évi keret terhére 
került jóváhagyásra. 

 
Az előirányzat 2013. évi maradványösszege 1.153,4 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/05/05 Vadgazdálkodás támogatása  
 
Az előirányzat új előirányzatként került a tárca költségvetésébe 2013. évben, 101,6 millió 
forint eredeti előirányzattal. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló forrás 76,2 millió forintra változott. 
 
Az előirányzat az alábbi területeken került felhasználásra: 
 

I. Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) működtetésére 25,4 millió forint; 
II. Fogoly repatriációs program négy mintaterületének (Lajta Hanság Zrt., DALERD 

Délalföldi Erdészeti Zrt., Gemenc Zrt., Abádszalóki Hubertus Vadásztársaság) 
támogatására 40,8 millió forint; 

III. Vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítására és fajvédelmi 
terveinek kidolgozására 10,0 millió forint. 

 
Az OVA működtetésére, valamint a monitoring programra rendelkezésre álló források a 
Kormány 1291/2013. (V. 28.) számú, illetve az 1593/2013. (VIII. 29.) számú határozatai 
alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére kerültek átcsoportosításra.  
 
A fogoly repatriációs program négy célzott támogatott által kerül megvalósításra a NAKVI-
n keresztül, amelyhez a forrás átcsoportosításra került a NAKVI részére.  
 
Az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány képződött 2013. 
évben. 
 
20/05/06/03 Erdőfelújítás  
 
A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az 
erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi 

1317



állapotának (minőségének) megőrzése. Az előirányzat kifizetésének jogalapja az erdők 
felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM 
rendelet. Ez alapján támogatás vehető igénybe, a 2008. január 1-jét megelőzően - az 
erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján - végzett véghasználatok után keletkezett 
erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása 
érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Támogathatóak az erdészeti hatóság 
által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek: az erdőfelújítások 
természetes mageredetű, sarjeredetű, mesterséges első kivitele, szükség esetén talaj-
előkészítéssel együtt, a befejezett erdőfelújítás, továbbá a tuskózás, amennyiben a felújítási 
technológia szükségessé teszi, és azt az erdészeti hatóság jóváhagyta. A támogatás normatív 
alapú, kifizetéséről az MVH intézkedik. 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 193,9 millió forint volt, 
azonban az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a felhasználható forrás 62,5 millió forinttal csökkent. Az előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt 2012. évi maradványa 3,2 millió forint volt Az előirányzaton 
6,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is kimutatásra került, 
amelynek befizetése a központi költségvetés részére megtörtént a Kormány döntését 
követően. 
 
A jogcímre a benyújtási időszakban (2012. november 15. és december 15. között) 367 db 
kérelem érkezett be, összesen 110,0 millió forint összegű támogatási igénnyel. Az MVH 
végül a tárgyévi keret terhére 85,9 millió forintot fizetett ki az erdőgazdálkodóknak. A 
terhelt, valamint a nem terhelt maradvány kifizetését is figyelembe véve, az előirányzaton 
95,4 millió forint kifizetés történt. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegéből 
41,4 millió forint összeg átcsoportosításra került a 20/03/06/00 Hungarikum Bizottság 
feladatainak támogatása előirányzatra. 
 
Az előirányzaton 2013 decemberében összesen 4,7 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány képződött, amely az MVH által decemberben visszautalt 4,1 millió 
forint fel nem használt forrásból, valamint 0,6 millió forint előirányzatosított egyéb 
bevételből származik. 
 
20/05/06/04 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás  
 
A támogatás célja a 2004. május 31-ig, és az azt megelőzően nemzeti forrásból telepített 
erdők befejezett állapotba hozása, a befejezés utáni ápolások megvalósítása. A kifizetés 
jogalapja a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül 
helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet. A támogatás normatív alapú. 
 
A 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 238,8 millió forint, amelyet kiegészített 32,9 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2012. évi maradvány, így a módosított 
előirányzat 271,7 millió forintra változott. Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat 
alapján elrendelt egyenlegjavító intézkedések hatására a felhasználható összeg 214,2 millió 
forintra módosult. 
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A jogcímre a benyújtási időszakban (2012. november 15. és december 15. között) 187 db 
kérelem érkezett be, összesen 201,0 millió forint támogatási igénnyel. Az MVH a kiadott 
támogatási határozatok alapján 183,5 millió forint összegű kifizetést teljesített. 
 
A fennmaradó 30,7 millió forint átcsoportosításra került a 20/03/06/00 Hungarikum 
Bizottság feladatainak támogatása előirányzatra. 
 
Az előirányzaton összesen 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
képződött 2013. évben, amely az MVH által decemberben visszautalt 1,1 millió forint fel 
nem használt forrásból, 1,1 millió forint előirányzatosított egyéb bevételből, valamint 0,3 
millió forint decemberben befolyt, de nem előirányzatosított egyéb bevételből származik. 
 
20/05/06/05 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 
 
Az előirányzat eredetileg a Nemzeti Erdőprogram célkitűzéseinek megvalósítását szolgálta 
az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási 
tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) 
FVM rendelet szerint.  
 
Az előirányzat tárgyévben eredeti előirányzattal már nem rendelkezett. Az előirányzaton 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,1 millió forint összegű maradvány került 
előirányzatosításra, amely összeg az előirányzatról a Kormány döntése után beutalásra 
került a központi költségvetés részére. 
 
20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások 
 
Az előirányzatra 2004. május 1-től új kötelezettség nem vállalható. Az előirányzat – a MÁK 
által benyújtott havi finanszírozási igények alapján – teljes mértékben a MÁK lebonyolítási 
számlájára kerül átadásra az egyes jogcímeken (építési beruházások, ültetvénytelepítések 
támogatása, beruházási hitelek kamattámogatása) jelentkező korábbi agrárberuházásokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalási igények rendezéséhez. Az átadásra került forrásokat a 
MÁK továbbítja a végső kedvezményezettek részére. Ezen keretből kerül finanszírozásra 
továbbá az agrár-beruházási pályázatokkal járó, MÁK-nál jelentkező lebonyolítási, 
folyósítási, ellenőrzési feladatok ellátásának költsége is, amelynek havi összegét a MÁK és 
a VM közötti megbízási szerződés szabályozza. 
 
A 2013. évi eredeti előirányzat 61,4 millió forint volt, amelyet kiegészített 28,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt 2012. évről áthúzódó maradvány, valamint 131,7 millió 
forint bevétel is. 
 
Az előirányzaton 2012. év során keletkezett maradvány a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 62. §-a alapján kötelezettségvállalással 
terheltnek minősült. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a felhasználható összeg 40,0 millió forinttal csökkent, így az 
előirányzaton 2013. évben felhasználható keret 181,3 millió forintra módosult.  
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Az előirányzatból 2013. év folyamán a maradvánnyal együtt ténylegesen 35,7 millió forint 
kifizetése történt meg, mely után az előirányzaton 145,5 millió forint maradvány 
keletkezett, melyből a MÁK november-december havi számláira (5,3 millió forint), 
valamint a lebonyolítási számla feltöltésére 14,7 millió forint kötelezettségvállalás történt. A 
lebonyolítási számlára átadandó forrás az előző évekhez hasonlóan a költségvetési törvény 
alapján tekinthető kötelezettségvállalással terhelt maradványnak. A fennmaradó 125,5 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerül kimutatásra. 
 
20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
 
Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan, mind a nemzeti, mind a fejezeti 
költségvetésben meghatározó jelentőségű. Az előirányzat célja a különböző támogatási 
konstrukciók működtetésével a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és 
jövedelmi helyzetének javítása. Ezen előirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítő 
nemzeti támogatás (top-up), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és 
mentesítési rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában kihirdetésre került 
támogatási konstrukciók. 
 
A 48.995,0 millió forint eredeti támogatási előirányzatot 55,5 millió forint 2012. évről 
áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 140,5 millió forint bevétel 
egészített ki. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a felhasználható összeg 3.900,0 millió forinttal csökkent. 
 
Az előirányzatot év közben az alábbi előirányzat-módosítások érintették: 
 

• Nemzeti agrárkár enyhítési előirányzatra 150,9 millió forint került átcsoportosításra, 
tekintettel arra, hogy a fejezet költségvetésében az előirányzaton szereplő 2.000,0 
millió forintot ki kellett egészíteni a termelői befizetések 2.150,9 millió forintos 
szintjére. 

 
• 2013 novemberében 291,0 millió forint (AKI tesztüzemi rendszerének 

működtetésére) a 20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása előirányzatra, 120,0 
millió forint a 20/04/07/00 Igyál tejet Program fejezeti kezelésű előirányzatra, 
valamint 200,0 millió forint a 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű 
előirányzatra átcsoportosításra került. 

 
• Fentieken túl a VM igazgatása részére 108,0 millió forint került átcsoportosításra az 

előirányzatot terhelő kifizetés tranzakciós illetékének fedezetére. 
 

• A KKV szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1530/2013. (VIII.12.) Kormány határozat 
alapján a 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások kiadási és támogatási 
előirányzata 220,0 millió forinttal megemelésre került. 
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Fentiek alapján az előirányzaton felhasználható 2013. évi keret összege 44.641,1 millió 
forintra változott. 
 
Ezen összegből a 2013. év során 43.999,9 millió forint kifizetése valósult meg. 
 
A felhasznált keretből az MVH 41.787,2 millió forintot, a NAV 1.780,1 millió forintot 
használt fel. Közvetlen fejezeti kifizetéssel 432,6 millió forint kifizetése teljesült. 
 
Az előirányzaton tárgyévben 641,2 millió forint maradvány keletkezett, amely az alábbi 
tételekből áll össze: 

- az előirányzaton fel nem használt forrás:  5,4 millió forint 
- MVH visszautalás:  635,9 millió forint 
- NAV által lebonyolítási számláról visszautalt összeg 0,1 millió forint 

 
A 2013. évről áthúzódó maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokkal terhelt: 

- MVH 2013. évi támogatási határozatok: 426,1 millió forint 
- NAV támogatási számlákon 2013. évről áthúzódó 

fedezetlen összeg részbeni rendezése: 215,1 millió forint 
 
A 2013. évi maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A 2013. évben az előirányzatról az alábbi támogatási konstrukciók működtek: 
 
Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2012. évi kiegészítő nemzeti 
támogatások (top up) célja a gazdálkodók esélyegyenlőségének javítása mindaddig, amíg a 
közvetlen támogatások nem érik el a régi uniós gazdálkodók támogatási szintjét. A 
támogatás jogalapja az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 
területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások 
jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 131/2012. (XII. 20.) VM rendelet.  
 
A jogcímről, a kiegészítő nemzeti támogatásokhoz szorosan kapcsolódó anyakecsketartás, 
valamint az anyajuhtartás de minimis támogatásokkal együtt 17.741,8 millió forint kifizetés 
történt. Ebből az anyakecske tartás „de minimis” támogatásáról szóló 133/2012. (XII. 21.) 
VM rendelet alapján 47,3 millió forint, az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról szóló 
132/2012. (XII. 21.) VM rendelet alapján 1.302,8 millió forint került felhasználásra. 
 
A teljes kifizetés összege tartalmazza a 2013. évi átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) tej 
jogcímén, 2013 decemberében, előlegként kifizetett 2.700,0 millió forintos összeget is. 
 
Állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató 
állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat a 139/2007. (XI. 
28.) FVM rendelet és a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet tartalmazza, amelyeket az EU 
Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyott jóvá.  
 
Állatjóléti támogatásokra összesen 12.619,0 millió forint kifizetés történt, amelyből 5.848,2 
millió forint a baromfi, 6.770,8 millió forint a sertés ágazat részére teljesült. 
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A fenti összeg magában foglalja a 2013. évi támogatások I-III. negyedévi jogos igényeinek 
tárgyévi kifizetését, valamint a 2012. évi állatjóléti támogatások áthúzódó kifizetéseit, ami a 
sertés ágazatban a 2012. IV. negyedévi, a baromfi ágazatban a 2012. III.-IV. negyedévi 
jogos kérelmek teljesítését jelenti. 
 
Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése támogatás célja az állatállományokat 
veszélyeztető egyes állatbetegségek megelőzése, felszámolása, figyelemmel kisérése, 
valamint egyes zoonózisok megelőzése a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben foglaltak 
szerint. A jogcímről 5.774,6 millió forint kifizetés történt. 
 
Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatások célja az állattartó telepeken 
keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának 
elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Ezen a jogcímen 1.835,3 millió forint kifizetés történt. 
 
Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatása a 79/2013. (IX. 13.) VM rendeletben 
foglaltak alapján került kifizetésre. A vonatkozó EU-s jogszabályok alapján a cukor 
szerkezetátalakítást követően azok a vállalkozások, melyek a gyárbezárások ellenére tovább 
folytatják a termelést, öt évig nemzeti támogatást kaphatnak. A 2012. gazdasági évet (a 
gazdasági év október 1-től a következő év szeptember 30-ig tart) érintően a termelés 
támogatására 2013-ban 1.956,0 millió forint került kifizetésre. 
 
A Biztosítási díjtámogatás 2012. január 1-től működik, mint a mezőgazdasági 
kockázatkezelési rendszer része. A termelő által megkötött biztosítási szerződések teljes 
díjának 65%-a támogatott, amelynek 75%-a EU-s (a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68-as 
cikke alapján elkülönített keretösszeg), 25%-a pedig nemzeti forrásból finanszírozott. 
 
Tárgyévben a 2012-ben megkötött szerződések után fizetendő támogatás nemzeti része a 
20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatán került elkülönítésre, 
ahol 222,4 millió forint kifizetése valósult meg. Az EU-s forrás 658,4 millió forint volt, 
amely a SAPS-hoz kapcsolódó különleges és elkülönített támogatások között szerepel.  
 
Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségei támogatási célja a minőségi és magas 
biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítása, valamint a növényi fajtafenntartás 
növényegészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben 
foglaltak szerint. A jogcímen 53,4 millió forint teljesítés volt.  

 
Jégeső-elhárítás támogatására szolgáló program díjtámogatás formájában működött, 
amelyről összesen 50,0 millió forint kifizetés történt. A támogatás jogalapját az 59/2009. 
(V. 8.) FVM rendelet biztosítja.  
 
A Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 41/2008. (XI. 3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi és sertés 
ágazatban nyújt támogatást azon termeltetők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az 
állattartókkal. A támogatás célja a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának elősegítése. A 
támogatási konstrukció az általános de minimis szabályozás keretében működik. A 
jogcímen 72,7 millió forint kifizetés történt. 
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A haltenyészanyag támogatása a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel 
csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján 
működik. A jogcímen 59,9 millió forint kifizetés történt.  
 
A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a jövedéki adó 
visszatérítési támogatás változásából eredő ún. kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján 
a támogatás igénylése folyamatos, amelyről összesen 254,6 millió forint kifizetése valósult 
meg.  
 
A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt 
fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztojás és étkezési tojás 
tápkiegészítő, báránynevelés-, sertéstenyésztés keveréktakarmánya) történő ellátását 
szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de 
minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2013-ban 177,7 millió forint 
támogatás kifizetése teljesült. 
 
A tejágazat támogatása aflatoxin szennyezettség miatt jogcím keretében történő támogatás 
a 2012. év szélsőséges időjárása miatt egyes takarmányfajtáknál fellépő aflatoxin 
szennyezettség miatt vált szükségessé. Mivel a nyerstej aflatoxin tartalma az eddig ismert 
tejipari technológiákkal a feldolgozás során nem csökkenthető, a szennyezett tejet meg 
kellett semmisíteni.  
 
A tejágazatot ért károk enyhítésére, a további szennyeződés megelőzését biztosító 
laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatására a tárca 36,3 millió forintot fordított. A 
támogatás jogalapja a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett 
tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tejtermelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak 
nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 33/2013. (V. 14.) VM 
rendelet. 
 
Az 1250/2013. (V. 9.) Korm. határozat, valamint a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM 
Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 44/2013. (V. 30.) VM rendelet alapján 235,2 millió forint kifizetése 
valósult meg. 
 
2013 szeptemberében kormánydöntés született a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat beszállítóinak 
kompenzálásáról, amely két lépcsőben valósult meg, összesen 681,6 millió forint összegben. 
 
A 7500 euró, vagyis 2,25 millió forint alatti követeléssel rendelkező mezőgazdasági 
vállalkozásnak minősülő élőállat beszállítók mezőgazdasági de minimis alapján, a  200.000 
euró, vagyis 60,0 millió forint alatti követeléssel rendelkező termelői csoportnak minősülő 
élőállat-beszállítók, vagy mezőgazdasági termékek forgalmazását végző egyéb 
vállalkozások általános de minimis alapján kaptak támogatást. A Pápai Hús 1913 Kft. 
élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
89/2013. (X. 4.) VM rendelet alapján az MVH által átutalt összeg 448,2 millió forint.  
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Azon termelők és termelői csoportok (forgalmazók), akiknek a követelése meghaladta a 
csekély összegű támogatásokra kifizethető egyéni keretösszeget (7.500 euró a 
mezőgazdasági termelő, illetve 200.000 euró a TCS és forgalmazók esetében) és ezért 
követelésük nem került teljes mértékben kielégítésre, kárfedező juttatást kaptak, miután 
követelésüket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára engedményezték. Ezen intézkedésre 
233,4 millió forint került az előirányzatról közvetlenül kifizetésre. 
 
A KKV-k kezességvállalási díjának támogatására jogcím keretében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból átcsoportosított 220 millió forintból az 
Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által beadott díjlehívási kérelem 
alapján 33,9 millió forint került felhasználásra. A fel nem használt rész tekintetében az 
elszámolás a Nemzetgazdasági Minisztérium felé megtörtént, 186,1 millió forint a 
„Különleges bevételek” számlára átutalásra került. Jogalapja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet. 
 
Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása jogcímen kerülnek 
finanszírozásra azon támogatások, amelyek igénylése és kifizetése a NAV-on keresztül 
történik. Ezek jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, 
többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a 
kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása a tárca kötelezettsége. 
 
Ugyanakkor a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti 
hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján a jogcímről jelenleg is 
folyamatosan igényelhető új támogatás. 
 
A jogcímről kerül finanszírozásra a mezei őrszolgálat támogatása is, amelynek jogszabályi 
alapját a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet adja. Az intézkedés célja állami 
hozzájárulás nyújtása a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a 
hegyközség által létrehozott hegyőrség megalakulásához, fenntartási és működési 
költségeihez. A támogatást a jogosultak negyedévente igényelhetik és a NAV-on keresztül 
kerül kifizetésre. 
 
Az Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása jogcím terhére a NAV 
részére 1.780,1 millió forint átadása történt meg, amely tartalmazza a mezei őrszolgálat 
támogatására igényelt 385,9 millió forintos összeget is. 
 
A 133/2011. (XII. 22.) VM rendeletnek megfelelően az MFB Zrt. meghirdette az MFB 
Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogramot, amelynek keretében a 2011. évben fagykárt 
szenvedett, mezőgazdasági termelők forgóeszközhitelt igényelhettek, legfeljebb 20 éves 
futamidővel, államilag támogatott, 100%-ban kamat- és költségmentes kondíciókkal a 2012. 
január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban.  
 
A Hitelprogram a szerződéskötési időszak végével 2012. október 31-én lezárult, 354 ügyfél 
hitelkérelmét hagyták jóvá 1.818 millió forint összegben. A hitelhez kapcsolódó kamat és 
költségtámogatást az MFB Zrt. megelőlegezi a hitelfelvevő részére és naptári negyedévente 
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a negyedévet követő hó végéig hívja le az MVH-tól. 2013-ban a Hitelprogramhoz 
kapcsolódóan 141,0 millió forint kifizetés történt. 
 
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel jogcím jogalapja az Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM 
rendelet. A Folyószámlahitel a KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, 
halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, 
vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek kedvezményes 
finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel, az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) 80%-os 
kezességvállalása mellett. A VM 2013. július 18-tól a korábbi évi 2 százalékpont 
kamattámogatást évi 4 százalékpontra emelte, valamint továbbra is a teljes hitelösszegre és a 
teljes futamidőre az AVHGA által vállalt kezesség éves kezességvállalási díjának 50%-áig 
terjedő kezességvállalási díjtámogatást nyújt. 2013-ban a kihelyezett hitelek állománya az 
előző évhez hasonlóan dinamikusan bővült, és év végére 1087 darabra nőtt a kiállított 
kártyák száma, a kihelyezett hitelösszeg pedig 6,7 milliárd forintra emelkedett. A jogcímen 
71,2 millió forint kifizetés történt. 
 
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram jogcím a mezőgazdaság, különösen az 
állattenyésztés forgóeszköz finanszírozási helyzetének javítását szolgálja. Jogalapja az 
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 
120/2012. (XI. 23.) VM rendelet. 
 
A kedvező, akár 6 éves futamidejű hitel – a forgóeszköz-finanszírozás mellett a 
beruházásnak minősülő – tenyészállat vásárlásra és meglévő mezőgazdasági célú 
forgóeszközhitel kiváltására is felhasználható. A VM a hitelprogram keretében felvett 
hitelek kamatfizetéséhez 50%-os mértékű, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, így az ügyfél által fizetendő kamat jelenleg mintegy évi 3,5 %-os szinten alakul. 
A jogcímen 3,7 millió forint kifizetés történt. 
 
20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés 
 
A 2013. évi eredeti kiadási előirányzat 8.000,0 millió forint volt, amelyből 4.000,0 millió 
forint a támogatás és 4.000,0 millió forint a tervezett bevétel. Az eredeti kiadási 
előirányzatot 4.143,9 millió forint 2012. évi maradvány növelte, amely jogszabály alapján 
teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősíthető. Az előirányzatot növelte 
továbbá a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatról átcsoportosított 150,9 
millió forint. A 12.414,0 millió forint módosított kiadási előirányzatból a tényleges kifizetés 
2013. december 31-ig 7.592,0 millió forint volt. 
 
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény alapján (továbbiakban Mkk tv.) a nemzeti agrárkár-enyhítés 
rendszere átalakult oly módon, hogy az eddigi egy pillér helyett kettő van. Az I. pillér 50% 
állami támogatás + 50%-os termelői befizetés költségmegosztással működik, a II. pillérben 
pedig a biztosítási díj 45%-át a termelő állja, a fennmaradó 55% a termelőktől átvállalásra 
kerül (amely összeg 25% hazai + 75% uniós forrást takar). 
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A 2012. kárenyhítési évben a legsúlyosabb károkat az aszály okozta, az aszálykár címén 
kifizetésre kerülő kárenyhítő juttatások aránya meghaladja az összes kifizetés 63,6%-át 
(4.716,1 millió forint). A téli fagykárra 1.168,5 millió forint, tavaszi fagykárra 1.514,2 
millió forint, viharkárra 4,9 millió forint, a jégeső okozta károkra pedig 7,5 millió forint 
került kifizetésre. 
 
Az Mkk. tv. 7. § (6) bekezdése alapján a 2013. évi forrás maximum 4%-a az időjárási 
kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási 
költségek fedezetére használható. A keret felhasználását a 26/2012. (XII. 29.) VM utasítás 
szabályozza. Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes 
kárenyhítési hozzájárulás tárgyévet megelőző év december 31-ei pénzállományából, 
valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg 
legfeljebb 4 %-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható a miniszter által meghatározottak 
szerint. 
 
Ezen rendelkezés alapján a VM háttérintézményei részére 187,2 millió forint átadása történt 
meg. Az agrárkár-megállapítási eljárásban szintén résztvevő, a KIM irányítása alá tartozó 
megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai részére 60,8 millió forint, a BM 
háttérintézményeként működő Országos Vízügyi Főigazgatóság részére 2,0 millió forintos 
forrásátadás történt. Így az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és 
fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére összesen 250,0 millió forintot 
fordított a tárca. 
 
Fentieken túl a VM igazgatása, illetve az MVH részére 15,4-15,4 millió forint, azaz 
összesen 30,8 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatot terhelő kifizetések 
tranzakciós illetékének fedezetére. 
 
Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által 2013. december 31-ig befizetett 4.217,8 
millió forint, valamint a 2012. kárenyhítési évben keletkezett károk kifizetése után 
megmaradt 434,0 millió forint képezi az előirányzaton keletkezett 4.651,8 millió forintos 
maradványt. 
 
20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 
 
Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 35,0 millió forint volt, amelyet a 
2012. évben aláírt hatósági szerződések által kötelezettségvállalással terhelt 25,0 millió 
forint összegű maradvány növelt. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozat alapján elrendelt egyenlegjavító 
intézkedések hatására a rendelkezésre álló előirányzat 50,0 millió forintra módosult.  
 
Az erdei vasutak üzemeltetői 2008 januárja óta kizárólag önerőből fedezik működésüket. Az 
előirányzat 2012-ben épült be újra a tárca költségvetésébe. A közjóléti, rekreációs, 
turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak 
kizárólag működési célú támogatásának jogi hátterét az erdei vasutak üzemeltetésének 
csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 
biztosítja.  

1326



 
Az előirányzatból nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek és költségvetési szervek 
részére nyújtható támogatás. Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázati felhívás 
meghirdetését követően, hatósági szerződés aláírásával valósult meg.  
 
Az előirányzatról 2013. évben 45,0 millió forint kifizetését teljesítette az MVH, így 2013. 
évben 5,0 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20/06 alcím Állat-és növénykártalanítás 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 54-55. §-ai biztosítják. Az előirányzat célja a 
járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és 
felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által 
elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi 
termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.  
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. számú 
melléklete alapján az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a 
felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak. A 2013. évben 
felülről nyitásra nem volt szükség. 
 
A 2013. évi eredeti előirányzat 1.000,0 millió forint, amelyet a 2012. évről áthúzódó 89,3 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 89,3 millió forint összegű maradvány teljes 
egészében kifizetésre került, továbbá 2013. év végéig a tárgyévi előirányzat terhére további 
875,0 millió forint kifizetés teljesült, azaz a 2013. évben összesen 964,3 millió forint került 
kifizetésre, ami 88,5 %-os teljesítésnek felel meg. December végén a NÉBIH 0,5 millió 
forint fel nem használt forrást utalt vissza a VM számlájára, mely kiadás csökkentő tételként 
jelentkezett. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keret számláján 1,0 millió forint, 2013. évi 
zártvágások megtérüléseiből származó, a NÉBIH által a VM számlájára utalt, a 2013. évi 
költségvetési törvényben nem tervezett bevétel jelentkezett.  
 
Az előirányzaton 2013. évben 126,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
valamint 103,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások  
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XII. 
fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 7. „Árfolyamkockázat és egyéb, EU által 
nem térített kiadások” alcím a 2013. évtől kezdve két külön jogcímen került megtervezésre 
az alábbiak szerint: 
 
1.) Uniós programok árfolyam-különbözete:  300,0 millió forint, 
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2.) Egyéb EU által nem térített kiadások:     1.000,0 millió forint. 
 
20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete  
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 49. §-a 
alapján az előirányzatból kizárólag az EMGA, EMVA EHA támogatások elszámolásából 
adódó árfolyamveszteség finanszírozható. Az előirányzat bevétele az árfolyamnyereség. A 
költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján az előirányzat teljesülése külön 
szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.  
 
Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a VM–MVH–MÁK közötti együttműködési 
megállapodás szabályozza. 
 
E fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 300,0 millió forint volt. Az 
előirányzaton a 2012. évben 4.151,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett, amelynek különböző célokra történő felhasználásáról a Kormány 
összesen hat kormányhatározatban döntött. A vidékfejlesztési miniszter által irányított 
integrált agrárkutató hálózat kialakításáról szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat 1. c. 
pontja alapján a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete eredeti 300,0 millió 
forint támogatási előirányzata átcsoportosításra került a 20/03/02/00 Agrárkutatás 
támogatása előirányzat javára. 
 
A tárgyévben az előirányzatra befolyt árfolyamnyereség összege 17.162,2 millió forint volt, 
amely összegből az államháztartásért felelős miniszter 12.497,3 millió forint 
árfolyamnyereséget engedélyezett felhasználni árfolyamveszteségek fedezetére, továbbá 
4.664,9 millió forint felhasználását engedélyezte bizottsági kizárásokra, a 20/07/02/00 
Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzaton, mely összeg átvezetése megtörtént az 
előirányzatok között. 
 
Az előirányzatról az Egyes állatbetegségek 2011. évi végrehajtási évi térítésének 
árfolyamveszteségére, az EMVA 2013. II. negyedévi időszakban keletkezett 
árfolyamveszteségére, valamint az EMGA 2013. szeptemberi árfolyamveszteségére 
összesen 68,1 millió forint, bizottsági kizárások rendezésére történő előirányzatok közötti 
átvezetéssel 4.664,9 millió forint került teljesítésre. Ha figyelembe vesszük az előirányzatról 
történt nem terhelt 4.151,9 millió forint más célra történő felhasználását, az előirányzaton 
8.884,9 millió forint kifizetésére került sor. 
 
A 2013. évi maradvány összege 12.429,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
 
20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 1.000,0 millió forint, amelyet 
1.521,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 4.664,9 millió forint Uniós 
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programok árfolyam-különbözete előirányzatról átvezetett összeg, valamint 159,5 millió 
forint egyéb bevétel növel. Így a módosított előirányzat 7.345,8 millió forint, amely 
összegből 2013. december 31-ig 2.026,9 millió forint kifizetés történt. 
 
Az előirányzaton a 2013. évben az alábbi tételek kifizetése történt meg összesen 2.026,9 
millió forint összegben: 

• Az Európai Bizottság SG-Greffe (2012) D/3076. számú határozata alapján a SAPS 
2006. és 2007. igénylési éveket terhelő bizottsági kizárás 5.243.438,41 eurós 
összegéből a még fennmaradó összeg, azaz 1.098,1 millió forint, amelynek kifizetése 
a maradvány terhére megtörtént. 

• A 2012/500/EU határozat alapján a 2010. évi Global ceiling túllépési kötelezettség 
1.515.332,82 euró, azaz 350,9 millió forint, amelyből 221,4 millió forint a 
maradvány terhére került kifizetésre. 

• Az Uzonyi-cukorügyben a támogatási kérelmek felülvizsgálata lezárult, a 
jóváhagyott kérelmek támogatási összege 187,7 millió forint, a késedelmi kamat 
összege 68,9 millió forint, amelyek együttes összege 256,7 millió forint. Ezen 
összegből a 2013. évre áthúzódó kötelezettség 202,0 millió forint, amelyből 
december 31-ig 14,0 millió forint kifizetése történt meg a 2012. évi maradvány 
terhére. 

• Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására a 2011-es végrehajtási 
időszakra az EU részére lejelentett 1.356,8 millió forint közösségi hozzájárulás 
összegéből a Bizottság 166,8 millió forintot nem térített meg, amelynek rendezésére 
ezen előirányzatból került sor. 

• EMGA havi térítésekből 133,5 millió forint a bizottsági levonás. 
• Egyéb kiadások (tagállami hiba, kölcsönös megfeleltetés szankció) 23,5 millió forint. 
• A 2004-es átmeneti támogatási projektek közül a 2004/016-689-01-01 (Agri-

Environment and Monitoring System) szerződés teljesítésének ex-post ellenőrzése 
során az Európai Bizottság véleményezése szerint a projekt egyes elemei nem 
valósultak meg, így 67.562,2 euró összeg, azaz 19,8 millió forint visszafizetésére 
került sor az előirányzat terhére. 

• A 2005-2007 időszakra vonatkozóan a kölcsönös megfeleltetés miatti bizottsági 
levonás EMVA-ból 25,4 millió forint. 

• A C(2013) 5029. sz bizottsági határozat alapján termelői szervezeteknek nyújtott 
nemzeti támogatás el nem ismert része 192,5 millió forint. 

• Hitelezői nyilvántartásba vételi díjak 2,6 millió forint. 
 
Az előirányzatot terhelik az alábbi kötelezettségek 5.723,7 millió forint összegben: 
 

• Az Uzonyi-cukorügy kapcsán még ki nem fizetett 188,0 millió forint tőkerész. 
• Az Európai Unió Bizottsága a 2013. április havi térítésekből a 2013/123/EU 

határozat alapján levonta a kölcsönös megfeleltetés 2005., 2006. és 2007. igénylési 
évekre vonatkozó audit során feltárt hiányosságok miatt EMGA-ra vonatkozóan 
8.223.022 EUR és 275.540.156,19 HUF pénzügyi korrekciót. (A levonásnál a 275,5 
millió forint is euró összegre került átszámításra, így a levonás összege 9.129.046,45 
EUR 304,12 Ft/EUR árfolyamon számolva összesen 2.776,3 millió forint.) A tárca a 
KESZ felé július 15-ig a 2.776,3 millió forint kölcsönös megfeleltetés miatti 
bizottsági levonást nem tudta téríteni. 
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• Az Agráralapok Irányítóbizottsága a 2013. július 18-i ülésén újabb 3 kizárást 
fogadott el, amikre a Bizottság a C(2013)5225. számú határozatot hozta. A pénzügyi 
kizárások összegeit a decemberi jelentésben vonta le a Bizottság, és 2014. február 15-
ig szükséges rendezni a KESZ-re.  

o A C(2013)5225. számú bizottsági határozatban megállapított, EMVA 
GÉP/TCS 2009. évi audit során megállapított pénzügyi kizárás összege 686,1 
millió forint. 

o A C(2013)5225. számú bizottsági határozatban megállapított, 2009. évi 
területalapú kizárás összege 1.085,0 millió forint. 

o A C(2013)5225. számú bizottsági határozatban megállapított, „Export-
visszatérítések - Élő állatok” témájú pénzügyi kizárás összege 62,8 millió 
forint. 

o A C(2013)5225. számú bizottsági határozatban megállapított, NVT 
jogcímeket érintő kizárás összege 147,0 millió forint. 

o A C(2013)5225. számú bizottsági határozatban megállapított, ÚMVP II. 
tengelyhez kapcsolódó MEPAR kizárás összege 133,7 millió forint. 

• A 2013. novemberi térítésből határidő túllépés miatt levont összeg 40,8 millió forint. 
• A 2013. októberi kiegészítő térítéshez kapcsolódó kerettúllépés miatt levont összeg 

470,7 millió forint.  
• A C(2013) 7136 számú bizottsági határozat alapján megállapított, a TÉSZ 

kifizetésekből el nem ismert összeg 129,1 millió forint. 
• A 2013. év végéig nem térült tagállami hiba összege 4,1 millió forint. 

 
159,5 millió forint egyéb bevétel felhasználására, valamint a bizottsági kizárások 
összegének fedezetére a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti 
kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló árfolyamnyereség összegéből 4.664,9 millió forint 
átcsoportosításához az államháztartásért felelős miniszter az engedélyt megadta. 
 
A 2013. évi maradvány összege 5.318,8 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzatot terhelő kötelezettségekből 404,9 millió 
forintra nem áll rendelkezésre fedezet, ezért az a 2014. évi előirányzatból kerül kifizetésre. 
 
20/11/00 Vidékfejlesztési és Halászati programok 
 
20/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
 
A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtási programjaként 2012. évben elindult a Darányi Ignác 
Terv. A Terv a nemzeti költségvetésből megvalósuló programokon túl magában foglalja az 
uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézkedéseket is, forrásainak jelentős részét 
az ÚMVP szolgáltatja. 
 
Az ÚMVP a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, amely 
az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
15. cikkének (1) bekezdése alapján készült. 
 
A program keretében az EMVA-ból támogatott intézkedések 2013. évi eredeti kiadási 
előirányzata 217.606,8 millió forint, amelyből 61.582,7 millió forint a támogatás és 
156.024,1 millió forint az uniós bevétel. 
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A 2012. évből áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 18.846,6 millió 
forint. 
 
A visszafizetésekből befolyt bevételek 17.038,5 millió forint összegben előirányzatosításra 
kerültek. Az ÚMVP I. tengelyről év közben 4.331,0 millió forint került átcsoportosításra 
más fejezeti kezelésű előirányzatok javára. A támogatás-átcsoportosítások következtében az 
uniós bevétel 8.640,7 millió forinttal csökkentésre került. 
 
A módosításokkal a kiadási előirányzat 299.584,2 millió forintra változott, amiből 
216.506,8 millió forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 72,3 %-a. 
Az ÚMVP 2013. évi maradvány összege 28.918,0 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
2013. év elején az ÚMVP 8. számú módosítása volt érvényben, majd 2013. március 19-től 
az Európai Bizottság által jóváhagyott ÚMVP 9. számú módosítása került alkalmazásra. 
A 10. számú programmódosítás 2013. május 10-én került benyújtásra, melyet az Európai 
Bizottság 2013. december 19-én hagyott jóvá, majd 2013. december 21-én a 11. számú 
programmódosítás is benyújtásra került. 
 
Az ÚMVP-re vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter 116.900,0 millió forintos 
programszintű többletkötelezettség-vállalást engedélyezett. 
 
Az 1290/2005/EK számú Tanácsi Rendelet által létrehozott egységes pénzügyi eszköz az 
EMVA, melynek végrehajtási rendeleteként a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: végrehajtási rendelet) szolgál. Az összevont támogatási alap elősegíti a 
mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a vidéki környezet és a 
termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság életminőségének javulását, 
a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását. Ezek a 2007-2013. közti időszakra 
érvényes általános célok besorolhatók a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillére, a 
vidékfejlesztés alá. A végrehajtási rendelet célja, hogy a vidékfejlesztési politika egységes 
programozási és finanszírozási keretbe illeszkedjen, és ezáltal javuljon annak koherenciája 
és átláthatósága. 
 
Az ÚMVP megvalósításán keresztül a Kormány célja többek között a munkaközpontú 
gazdaság megteremtése, a helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, 
feldolgozó üzemek belső és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztése, megteremtse a helyben 
termelt, illetve ott előállított élelmiszerek közvetlen értékesítésének biztonságos, gazdaságos 
feltételeit. Mindezek megvalósításához az ÚMVP megfelelő pénzügyi keretet nyújthat. Fő 
cél az uniós források gyors és hatékony felhasználása. 
 
A 2012-ben megkezdett 2014-2020-as programozási időszak előkészítő, tervező munkálatai 
tovább folytatódtak. 
 
Az 1974/2006/ EK rendelet és a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet – az EMVA-ból az egyes 
beruházási jogcímek esetén – előlegfizetés biztosítását tette lehetővé. A 2013. évben 8.699,7 
millió forint előleg került kifizetésre. 
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I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása  
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 87.172,1 millió forint, amelyből 25.298,2 
millió forint a támogatás és 61.873,9 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növeli 
9.604,8 millió forint 2012. évi maradvány, valamint a maradványhoz kapcsolódó uniós 
23.491,2 millió forint bevétel és 63,5 millió forint követelésből visszafolyó bevétel. 
 
Az előirányzatról év közben 4.331,0 millió forint került átcsoportosításra. A 20/04/10/00 
Uniós programok ÁFA fedezete fejezeti kezelésű előirányzatra 1.792,6 millió forint 
átcsoportosítása a NAKVI ÁFA tartozásának rendezése érdekében történt. A 20/04/08/00 
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 538,4 
millió forint került átcsoportosításra a 2013. évben felmerülő TÉSZ kifizetések 
maradéktalan teljesülése érdekében. 
Az ÚMVP II. tengelyre a decemberi kifizetések teljesítése céljából 2.000,0 millió forint 
került átcsoportosításra. A támogatás-átcsoportosítások következtében az uniós bevétel 
8.640,7 millió forinttal csökkentésre került. 
Az állattenyésztési ágazatok rendkívüli megsegítése érdekében 2012. évben 5.800,0 millió 
forint átcsoportosítására került sor, 2013. évben történő visszapótlási kötelezettség mellett a 
20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára. 
A visszapótlási kötelezettség teljesítése az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
további halasztásra került.  
 
A 115.385,6 millió forint módosított kiadási előirányzatból az év végi teljesítés 93.093,3 
millió forint, amely a módosított előirányzat 80,7 %-a. Az előirányzat 2013. évi maradvány 
összege 7.379,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az I. intézkedéscsoport intézkedései hozzájárulnak a mezőgazdaság, az élelmiszer-
feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javításához, a fenntartható fejlődés 
megvalósításához. Az I. tengelyen belül néhány kivételtől eltekintve az összes meghatározó 
támogatási konstrukció elindult (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, gépbeszerzés, 
öntözés, élelmiszeripar, fiatal gazda, szaktanácsadás, szakképzés, mezőgazdasági út, 
megújuló energiaforrások, gyümölcsültetvény). 
 
Az I. tengelyen belül 2013. évben különböző intézkedésekre volt lehetőség támogatási 
kérelmet benyújtani (szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele, termelői csoportok 
létrehozása, juh, kecske jelölése, mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
képzések, állattartó telepek korszerűsítése, mezőgazdasági termékek értéknövelése, 
kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése, bemutató-üzemi programok 
támogatása). 
 
A támogatás mértéke intézkedésenként változik, az EU hozzájárulás konvergencia és nem 
konvergencia régiók függvényében eltérő, de a közösségi hozzájárulás átlagos mértéke az I. 
tengely esetében 71,11 %-ban került meghatározásra. 
 
Az ÚMVP támogatási rendszere megkülönböztetett figyelmet fordított és a jövőben is 
fordítani kíván az állattenyésztés, kertészet, élelmiszeripar, növénytermesztés fejlesztésére, 
a környezetvédelem, állatjólét és higiénia területén az EU-s előírásoknak való megfelelés 
biztosítására. 
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II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 75.879,7 millió forint, amelyből 21.809,1 
millió forint a támogatás és 54.070,6 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növeli 
4,5 millió forint 2012. évi maradvány, a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel, továbbá 
az I. tengelyről átcsoportosított 2.000,0 millió forint támogatás az agrár-
környezetgazdálkodási intézkedések kifizetése érdekében. A 90.351,9 millió forint 
módosított kiadási előirányzatból az év végi teljesítés 79.354,5 millió forint, amely az 
előirányzat 87,8 %-a. Az előirányzat 2013. évi maradvány összege 7.689,8 millió forint, 
amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A fejlesztési irány hozzájárul a természeti erőforrások, köztük a biodiverzitás 
megőrzéséhez, a környezetbarát termelési eljárások, valamint a megújuló energiaforrások 
megőrzéséhez és a környezet jellegéhez igazodó földhasználat elterjesztéséhez. 
 
Az II. tengelyen belül 2013. évben különböző intézkedésekre volt lehetőség támogatási 
kérelmet benyújtani (a mezőgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó 
intézkedések, az erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések). 
 
A 2013. évben egy új jogcím került meghirdetésre. A „Nem termelő beruházások 
erdőterületeken jogcím erdei közjóléti létesítmények kialakítása” c. alintézkedése az 
EMVA-ból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet keretében került meghirdetésre. 
 
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 39.381,3 millió forint, amelyből 10.860,0 
millió forint a támogatás és 28.521,3 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növeli 
5.467,5 millió forint 2012. évi maradvány és a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel, így 
a módosított kiadási előirányzat 60.438,6 millió forint. A módosított kiadási előirányzatból 
az év végi teljesítés 24.854,5 millió forint, amely az előirányzat 41,1 %-a. Az előirányzat 
2013. évi maradvány összege 10.227,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az intézkedéscsoport kulcsterületei a vidéki gazdaság bővülését többek között a nem 
mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásával, a mikrovállalkozások humán 
erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a vidéki települések 
környezetének megújításával, fejlesztésével és a fejlesztések egymásra épülő hatásainak 
erősítésével, együttműködési hálózatok fejlesztésével kívánja elérni. 
 
Az intézkedések egy része LEADER HACS-okon keresztül valósul meg, amelyek az 
ÚMVP-ben támogatásra jogosult vidéki településeket teljesen lefedik (nem horizontális 
intézkedések), a másik része központilag kerül végrehajtásra.  
 
A támogatás mértéke intézkedésenként, az EU hozzájárulás továbbá konvergencia és nem 
konvergencia régiók függvényében is eltérő. A közösségi hozzájárulás átlagos mértéke a III. 
tengely esetében a Programban 71,65 %-ban került meghatározásra. 
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Az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2012-ben igénybe vehető 
támogatások részletes feltételei a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében kerültek 
meghirdetésre. A keretösszeg - a LEADER HACS-ok által beküldött allokációs adatok 
alapján - 7.900,0 millió forint volt. 
 
A 2013. évben a turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló intézkedés az EMVA-ból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER HACS–ok közreműködésével 2013-tól 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 
keretében került meghirdetésre. A benyújtási időszak 2013. november 25-e és 2014. január 
15-e közé esett. A LEADER HACS-ok a III. tengely többi jogcíméről visszacsorgott forrást 
csoportosíthatták át a beérkezett támogatási igények kielégítése és a maximális 
forrásfelhasználás érdekében. 2013. évben nem történt kötelezettségvállalás. 
 
A 2013. évben az alapszolgáltatások fejlesztése intézkedés az EMVA-ból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 
keretében került meghirdetésre központilag. A kötelezettségvállalás 2013-ban megtörtént. 
 
IV. tengely: LEADER programok 
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 9.473,7 millió forint, amelyből 2.130,5 millió 
forint a támogatás és 7.343,2 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növeli 2.363,9 
millió forint 2012. évi maradvány és a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel, így a 
módosított kiadási előirányzat 20.401,0 millió forint. A módosított kiadási előirányzatból az 
év végi teljesítés 13.592,9 millió forint, amely az előirányzat 66,6 %-a. 
Az előirányzat 2013. évi maradvány összege 1.694,1 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki 
foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek fejlesztése. 
 
A LEADER program megvalósítására 96 db helyi közösség előzetes elismerést kapott 2007-
ben, majd ezzel együtt jogosultságot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájuk (a továbbiakban: 
HVS) megalkotására. A HVS-ek minőségi bírálata után az Irányító Hatóság LEADER 
HACS minősítést adományozott mind a 96 előzetesen elismert helyi akciócsoportnak. 
 
A létrejött helyi közösségeknek hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett válniuk, 
mivel a program végrehajtásához számos feladat elvégzését az Irányító Hatóság a helyi 
közösségekre delegálta. A helyi közösségek három jogi személyiségi forma közül 
választhatták ki a számukra legmegfelelőbbet ( nonprofit zrt, nonprofit kft, egyesület). 
 
A HVS LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételei 
pályázati felhívás keretében kerültek megfogalmazásra. A pályázati felhívás jogcímekre 
vonatkozó részletes szabályai mellett az egyes célterületekre vonatkozó kritériumokat a 
célterület adatlap tartalmazta. 
Az újabb pályázati időszak 2013 júniusában indult el. 
A 2013. évben a HVS LEADER fejezetének végrehajtása intézkedés az EMVA-ból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
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támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet keretében került 
meghirdetésre. A benyújtási időszak 2013. június 17-től 2013. szeptember 30-áig tartott. A 
pályázatok feldolgozása 2013. évben el is kezdődött. 
A benyújtási időszakot megelőzően a LEADER HACS-ok az IH által előzetesen 
jóváhagyott Intézkedési Terveket honlapjaikon közzétették. Ezen Intézkedési Tervek 
tartalmazták speciálisan a LEADER HACS-ok HVS-éhez illeszkedő intézkedések leírását, 
amelyek a pályázatok benyújtását megelőzően támpontot nyújtottak az ügyfelek számára. 
2013. évben történt kötelezettségvállalás. 
 
A támogatás EU hozzájárulásának mértéke konvergencia és nem konvergencia régiók 
függvényében eltérő. A közösségi hozzájárulás átlagos mértéke a IV. tengely esetében a 
Programban 76,62 %-ban került meghatározásra. 
 
Technikai segítségnyújtás 
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 5.700,0 millió forint, amelyből 1.484,9 millió 
forint a támogatás és 4.215,1 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növeli 1.405,9 
millió forint 2012. évi maradvány és a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel, így a 
módosított kiadási előirányzat 13.007,1 millió forint. A módosított kiadási előirányzatból az 
év végi teljesítés 5.611,5 millió forint, amely az előirányzat 43,1 %-a. Az előirányzat 2013. 
évi maradvány összege 1.926,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az EMVA TS előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a programok előkészítésével, 
végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, kommunikálásával kapcsolatos feladatok 
támogatása, finanszírozása révén. 
 
A támogatás EU hozzájárulásának mértéke a Technikai segítségnyújtás esetében a 
Programban 73,95%-ként került meghatározásra. 
 
Az ÚMVP TS esetén 2013-ben 9 db új finanszírozási kérelem került jóváhagyásra.  
 
Az előirányzatra befolyt 1.910,4 millió forint bevétel a NAKVI által jogosulatlanul 
felhasznált ÁFA összeg visszafizetéséből származik, amely összeg az előirányzatosítás után 
újra felhasználhatóvá vált az előirányzaton. 
 
20/11/03 Halászati Operatív Program 
 
A program 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 2.512,8 millió forint, amelyből 1.884,6 
millió forint az uniós bevétel és 628,2 millió forint a támogatás. A Tanács 1198/2006 EK 
rendelete, a Bizottság 498/2007 EK rendelete, valamint a Bizottság 1249/2010 EU rendelete 
szabályozza a végrehajtást. Az Európai Halászati Alap intézkedéshez kapcsolódó 
támogatások forrása a konvergencia régiókban 75% uniós, 25% hazai költségvetési 
támogatás. A beruházások kisebb része a nem konvergencia régióban valósul meg, itt a 
támogatási intenzitás 40%, a társfinanszírozási arány 50-50%.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt 1.329,8 millió forint összegű 2012. évi maradvánnyal, 
valamint a hozzá kapcsolódó uniós bevétellel a 2013. évi módosított kiadási előirányzat 
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7.837,6 millió forint volt. A 2013. évben teljesült kiadás összege 1.762,6 millió forint. A 
teljesítés a módosított előirányzat 22,5%-a. 
 
A 2013. évi maradvány 1.507,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 3. prioritási tengely késve indult. A késés 
oka, hogy az eddigi intézkedésektől eltérő, új végrehajtási rendszer lett kidolgozva és az 
eljárásrendek kidolgozása időigényes volt. A 2. prioritási tengelynél a felhasználás 
időarányos, a maradvány keletkezésének oka az előző évekből áthúzódó maradvány. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 6. számú 
melléklete szerint 2013. évben 1.853,5 millió forint uniós forrásra, illetve a hozzá 
kapcsolódó nemzeti forrás kötelezettségvállalással még nem terhelt részére vállalhatott 
kötelezettséget a HOP IH. 
 
Az Európai Bizottság a C(2013) 3986. számú határozatával 2013. június 26-án hagyta jóvá 
a HOP módosítását. A módosítás fő célja az volt, hogy pénzügyi átcsoportosítás révén 
lehetővé tegye a 2. prioritási tengelyen további, összesen 3,7 millió euró értékű beruházás 
(Akvakultúra, Halfeldolgozás, Természetesvízi halászat) támogatását a konvergencia 
régión, biztosítva ezzel az intézkedések folyamatosságát a teljes programozási időszak alatt. 
 
A HOP keretében rendelkezésre álló források teljes mértékű kihasználása érdekében 2013. 
évben a HOP IH többlet-kötelezettségvállalás igénybevételét kezdeményezte a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A programszintű többlet-kötelezettségvállalást 2013 
szeptemberében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte.  
 
2013. évben a HOP Igazoló Hatóság két alkalommal nyújtott be költségnyilatkozatot és 
kifizetési kérelmet a Bizottsághoz, 4,27 millió euró összegben. A forráslehívással, valamint 
a 2008. és 2009. évben átutalt 7-7%-os programszintű előleggel 2013. évben sikerült 
elkerülni az n+2 szabály miatti forrásvesztést mind a konvergencia, mind a nem-
konvergencia régiókon. 
 
II. tengely: Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek 
feldolgozása és forgalmazása 
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 1.848,4 millió forint, amelyből 1.386,3 millió 
forint az uniós bevétel és 462,1 millió forint a támogatás. Az eredeti előirányzatot 765,0 
millió forint összegű 2012. évi maradvány növeli. A maradványhoz kapcsolódó és a 
visszafolyt bevételekkel együtt a módosított kiadási előirányzat 4.914,0 millió forint, 
amelyből a kifizetett támogatás 1.616,6 millió forint, amely az előirányzat 32,9 %-a. 
A 2013. évi maradvány 822,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A tengelyen belüli intézkedések az akvakultúrához, a vízi környezetvédelemhez, valamint a 
halfeldolgozáshoz és a marketinghez kapcsolódnak. 
 
III. tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések  
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 552,4 millió forint, amelyből 414,3 millió 
forint az uniós bevétel és 138,1 millió forint a nemzeti támogatás. Ezt növelte a korábbi 
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évekről áthúzódó 514,9 millió forint összegű maradvány. A maradványhoz kapcsolódó 
bevételekkel együtt a 2013. évi módosított kiadási előirányzat 2.612,0 millió forint, 
amelyből a kifizetett támogatás 34,7 millió forint, amely az előirányzat 1,3 %-a. 
 
A III. tengelyen két program található a Közösségi Halmarketing és a Közösségi Halászati 
Tudástranszfer. A programok megvalósítása közbeszerzési eljárással és pályázati úton 
valósul meg. A programok lebonyolítását az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket 
célzó intézkedések támogatásának feltételeiről szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 
szabályozza.  
 
A 2013. évi maradvány 635,6 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt.  
 
V. tengely: Technikai segítségnyújtás  
 
Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 112,0 millió forint, amelyből 84,0 millió forint 
az uniós bevétel és 28,0 millió forint a támogatás. Az eredeti előirányzatot 49,9 millió forint 
összegű 2012. évi támogatási maradvány növeli. A maradványhoz kapcsolódó bevételekkel 
együtt a módosított kiadási előirányzat 311,6 millió forint, amelyből a kifizetett támogatás 
összege 111,3 millió forint, amely az előirányzat 35,7 %-a. 
 
A 2013. évi maradvány 50,1 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20/13/00/00 Peres ügyek 

Ezen előirányzat célja a VM szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján 
keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat biztosít forrást a fejezet alá 
tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból származó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, 
jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén, a 
miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv 
rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az előirányzatból 
munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá a forrás 
biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres üggyel érintett 
költségvetési szerv részére. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 
Az előirányzat eredeti kiadási, támogatási előirányzata 100,0 millió forint volt, amelyet a 
Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségek 
finanszírozásáról szóló 1127/2013. (III. 13.) Korm. határozat további 467,0 millió forinttal 
kiegészített. Az így összesen rendelkezésre álló 567,0 millió forint fedezetet nyújtott 
részben az MVH-CIB Bank ügy kapcsán kifizetendő összegre (480,2 millió forint), részben 
pedig a Synergon-ügy kapcsán a VM és az MKB Bank Zrt között létrejött egyezség alapján 
az MKB Bank Zrt-nek határidőre kifizetett 36,1 millió forint VM igazgatásához való 
visszapótlására. 2013. december 31-ig teljesített kifizetés összege 516,3 millió forint. 
 
Az előirányzaton 50,7 millió forint fel nem használt forrás került kimutatásra, amely mint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, befizetésre kerül a központi költségvetés 
részére. 
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20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék 
 
Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által 
jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet vidékfejlesztési miniszterre vonatkozó előírásaira. 
 
A 2013. évi eredeti előirányzat 130,4 millió forint, amelyet 13,0 millió forint 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány kifizetése a Magyar Agrárkamara és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 
számára megtörtént. 
 
Az előirányzatból 2013. december 31-ig a tárgyévi keret terhére 130,4 millió forint került 
felhasználásra, az alábbiak szerint: 

• 44,2 millió forint huszonöt feladat finanszírozására,  
• 3,4 millió forint a VM igazgatása részére,  
• 5,0 millió forint a KÁTKI részére,  
• 3,0 millió forint az MVH részére,  
• 20,0 millió forint a BM részére, 
• 2,8 millió forint az MTA részére,  
• 4,8 millió forint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, 
• 21,1 millió forint a Hungarikum Bizottság feladatainak támogatására, 
• 13,8 millió forint határon túli civil szervezetek támogatására,  
• 1,4 millió forint az ERTI részére,  
• 1,4 millió forint az ÉDU-KTVF részére, 
• 6,0 millió forint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola részére,  
• 3,5 millió forint a Soós István Borászati Szakközépiskola részére. 

 
A tárgyévi keret felhasználása 105,7 millió forint előirányzat-átadás mellett 24,7 millió 
forint összegben közvetlen fejezeti kifizetéssel - a 20/2/35/00 Egyéb szervezetek feladatai 
fejezeti kezelésű előirányzat közbeiktatásával - valósult meg.  
 
Összességében az előirányzatról a 2013. év során 38 feladat finanszírozására került sor, 
maradvány nem keletkezett. 
 
20/15/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 
Ezen előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A korábbi évben az 
előirányzaton 5.500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg felhasználásáról a 
Kormány volt jogosult dönteni abban az esetben, ha az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2012. 
szeptember 30-ig benyújtandó jelentésben szereplő, 2012. évre várható hiány – a 
felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a GDP 2,5%-át. 
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Mivel a fentiek alapján intézkedésre nem került sor, a 2012. évben rendelkezésre álló forrás, 
mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra a 2013. év során, 
amely a Kormány döntése alapján befizetésre került a központi költségvetés részére. 
 
20/16/00/00 SAPARD támogatásból megvalósuló programok 
 
A programok lezárultak, csupán visszatérítések, kifizetések kezelése történik az 
előirányzaton. Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.025,2 
millió forint, amelyből a tárgyévben 2.008,8 millió forint került kifizetésre. Az 
előirányzaton 4,2 millió forint bevétel keletkezett. 
 
Az Európai Bizottság részére a 6.751.212,43 euró, azaz 1.987,2 millió forint leírt EU 
követelések összegének térítése megtörtént.  
A 2012. január 01–2012. december 31. közötti időszakban leírt és térítendő EU 
tőkekövetelés 59.349,40 euró, azaz 18,1 millió forint térítése szintén megtörtént. 
Az előirányzatról további 3,5 millió forint kifizetés történt, így a 2013. évi teljesítés 2.008,8 
millió forint. 
 
A 2013. évi maradvány összege 20,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
 
Az előirányzat 2012. évi maradványa 46,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem 
terhelt.  
 
A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség 
javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak. 
 
Az NVT intézkedésekhez kapcsolódó támogatások 80%-a az Európai Unió által 
finanszírozott közösségi forrás, 20%-a pedig hazai támogatás volt. 
 
Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály (1260/1999/EK Tanácsi 
Rendelet, 31 cikk (2) pont) alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig 
használhatta fel Magyarország. 
A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források 
felhasználása szinte maradéktalan volt. A Tervben foglalt 754,14 millió euró forrásnak 
99,66%-a kifizetésre került (751,56 millió euró). 
A program lezárásáról szóló ex-post jelentést, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést az 
Európai Unió Bizottsága 2009. július 13-án, illetve 2009. december 15-én elfogadta. 
 
Az NVT keretében meghirdetett és támogatott azon több éves támogatási jogcímek, 
amelyek kifizetési időszaka túlnyúlt az NVT program kifizetési záró dátumán (2008. 
december 31.) a Bizottság 1320/2006/EK rendeletének megfelelően az ÚMVP forráskerete 
terhére kerülnek finanszírozásra. 
A NVT-re korábban történt kötelezettségvállalások alapján 2013-ben a 6 db NVT jogcím 
vonatkozásában EMVA forrásból 2.080,9 millió forint kifizetés történt. 
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Az előirányzaton 2013. december 31-ig 216,2 millió forint kifizetés történt, amelyből 169,3 
millió forint az MVH-hoz befolyt bevételek kifizetéséből fakad, illetve az előirányzatról év 
közben 46,9 millió forint befizetésre került a központi költségvetés részére.  
 
A 2013. évi maradvány összege 50,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
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V. 

Központosított bevételek 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XLII. 
fejezete tartalmazza a költségvetés közvetlen bevételei között a központosított bevételeket, a 
bírságbevételeket, a termékdíjakat, valamint az egyéb központosított bevételeket. A 
központosított bevétel olyan előirányzat, amelynek teljesült összegét a beszedésért felelős 
költségvetési szerv köteles nemzetgazdasági számlára utalni.  
 
Ennek alapján a MÁK az Áht. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszedett 
központosított bevételek halmozott forgalmáról havonta tájékoztatja a beszedésért felelős 
fejezetet irányító szervet. 
 
A MÁK a központosított bevételek teljesülését a többi minisztériummal és szervezettel 
egyben kezeli, bár a VM-et érintő központosított bevétel-tételek teljesülését kimutatja. 
Tekintettel azonban arra, hogy a tárcát érintően éves előirányzati tervszámok nincsenek 
kitűzve, így nincs mihez viszonyítani a teljesülést sem. Az egyes központosított bevétel 
tételek vonatkozásában csak több fejezet együttes teljesítése vizsgálható több fejezet 
együttes éves előirányzatához viszonyítva. A központosított bevételek VM-et is érintő fő 
csoportjainak tervszámai és teljesülésük – több fejezet összesített számadatai alapján – 
2013. december 31-ig az alábbiak: 
 

Központosított bevétel 
megnevezése 

2013. évi 
előirányzat 

(millió forint) 

Teljesülés 2013. 
december 31-ig 
(millió forint) 

Teljesülés %-a 

Bírságbevételek 31 826,6 48 369,8 152 % 

Termékdíjak 60 000,1 48 195,3 80 % 

Egyéb központosított bevételek 19 154,7 18 812,8 98 % 

Összesen 110 981,4 115 377,9 104 % 

 
A termékdíjak esetében az elmaradás mintegy 11,8 milliárd forint, a tervezetthez képest 20 
%-kal kevesebb bevétel realizálódott.  
 
A központosított bevételek közül a bírságbevételek teljesülése tekintetében jelentkezik 
jelentős növekedés a 2013. évi tervhez viszonyítva.  
 
A bírságbevételek közül a 200,0 millió forintot meghaladó tervezett előirányzatok közül a 
hulladékgazdálkodási bírság 178 %-ban, a tisztességtelen forgalmazói magatartás díja 32 %-
ra teljesült.  
 
Figyelemreméltó a vízszennyezési bírság 853 %-os, a földvédelmi bírság 277 %-os, az 
erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 214 %-os, az eljárási bírság 193 %-os, a 
hulladékgazdálkodási bírság 178 %-os, az élelmiszer-ellenőrzési bírság 173 %-os, valamint 
az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 168 %-os teljesülése. 
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1. Cím - Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 10 147,8 5 725,7 5 725,7 11 010,6 9 542,1 94,0% 86,7% 
           ebből: személyi juttatás 3 830,1 3 551,6 3 551,6 4 252,4 4 019,0 104,9% 94,5% 
Bevétel 5 181,1 137,3 137,3 4 145,5 4 136,5 79,8% 99,8% 
Támogatás 5 292,3 5 588,4 5 588,4 5 951,6 5 951,6 112,5% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 516,3 0,0 0,0 913,5 565,0 109,4% 61,9% 
Létszám (fő)  603,0 598,0 598,0 598,0 589,0 97,7% 98,5% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 725,7 137,3 5 588,4 3 551,6 598 
Módosítások jogcímenként           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) -254,6 0,0 -254,6 -17,5   
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 8,5 0 8,5 6,6   
A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 53,3 0 53,3 41,9   
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel 
az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,1 50,1   50,0   
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Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 60,8 60,8       
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-38,0   -38,0 82,2 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban 
szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

666,9 110,9 556,0 150,2 

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4))       -418,3   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

3751,3 3751,3   870,1   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

913,5 913,5   67,9   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

146 146       
2013. évi módosított előirányzat 11 484,7 5 169,9 6 314,8 4 252,4 598 

 
2. Cím - Szakigazgatási intézmények 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 15 056,0 11 057,6 11 057,6 18 791,1 16 703,1 110,9% 88,9% 
           ebből: személyi juttatás 4 560,4 4 558,8 4 558,8 5 246,4 4 859,3 106,6% 92,6% 
Bevétel 10 529,5 6 058,5 6 058,5 12 699,1 12 376,5 117,5% 97,5% 
Támogatás 4 858,3 4 999,1 4 999,1 4 868,0 4 868,0 100,2% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 860,8 0,0 0,0 1 224,0 1 198,3 139,2% 97,9% 
Létszám (fő)  1 086,0 1 123,0 1 123,0 1 123,0 1 123,0 103,4% 100,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 11 057,6 6 058,5 4 999,1 4 558,8 1 123 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

50,4 0,0 50,4 39,8 

  
A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

46,8 0,0 46,8 36,6 

  
A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
előirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, 
alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében 
átcsoportosíthatók. A fejezetek közötti átcsoportosításra 
az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása 
alapján kerülhet sor. (Áht. 33. § (6) és (8) bekezdés) 

5,7   5,7 1,3 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel 
az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

1 867,1 1 867,1   252,5   
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Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

1 669,2 1 669,2     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-292,3 0,0 -292,3 -102,8 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával 
kapcsolatban szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 
41.§) 58,3   58,3     
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

2 583,1 2 583,1   439,4   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

1 224,0 1 224,0   19,4   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

521,3 521,3   1,4   
2013. évi módosított előirányzat 18 791,1 13 923,1 4 868,0 5 246,4 1 123 

 
3. Cím - Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 
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Kiadás 2 948,4 1 666,0 1 666,0 4 779,1 4 405,6 149,4% 92,2% 
           ebből: személyi juttatás 992,9 856,1 856,1 1 327,9 1 268,5 127,8% 95,5% 
Bevétel 3 002,7 1 666,0 1 666,0 3 890,5 3 890,5 129,6% 100,0% 
Támogatás 35,7 0,0 0,0 626,1 626,1 1753,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 172,5 0,0 0,0 262,5 262,5 152,2% 100,0% 
Létszám (fő)  212,0 200,0 200,0 210,0 223,0 105,2% 106,2% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 666,0 1 666,0 0,0 856,1 200 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

2,3 0,0 2,3 1,8 

  
A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
előirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, 
alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében 
átcsoportosíthatók. A fejezetek közötti átcsoportosításra 
az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása 
alapján kerülhet sor. (Áht. 33. § (6) és (8) bekezdés) 

6,4   6,4 0,6 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

134,4 134,4     

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

112,0 112,0     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

585,0   585,0 4,5 
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A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

32,4   32,4   

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

1 623,8 1 623,8   455,4 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

616,8 616,8 

  9,5 

  
2013. évi módosított előirányzat 4 779,1 4 153,0 626,1 1 327,9 210 

 
4. Cím - Állami Ménesgazdaság 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 2 948,4 1 666,0 1 666,0 4 779,1 4 405,6 149,4% 92,2% 
           ebből: személyi juttatás 992,9 856,1 856,1 1 327,9 1 268,5 127,8% 95,5% 
Bevétel 3 002,7 1 666,0 1 666,0 3 890,5 3 890,5 129,6% 100,0% 
Támogatás 35,7 0,0 0,0 626,1 626,1 1753,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 172,5 0,0 0,0 262,5 262,5 152,2% 100,0% 
Létszám (fő)  212,0 200,0 200,0 210,0 223,0 105,2% 106,2% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 399,6 169,5 230,1 98,6 53 
Módosítások jogcímenként           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) -2   -2     
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A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék felhasználása, valamint előirányzatának a 
növelése. (Áht. 21. § (1)-(3) bekezdés, (6) bekezdés, 
Ávr. 23. §) 181   181,0     
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

7,1 0,0 7,1 5,6 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

5,3 5,3       
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 18,0   18,0     
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

19,2 19,2       
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

0,2 0,2       
2013. évi módosított előirányzat 628,4 194,2 434,2 104,2 53 

 
5. Cím - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 16 300,1 11 421,0 11 421,0 17 461,7 16 574,4 101,7% 94,9% 
           ebből: személyi juttatás 6 327,8 3 719,4 3 719,4 7 152,8 6 943,3 109,7% 97,1% 
Bevétel 5 107,3 50,0 50,0 5 740,0 5 685,0 111,3% 99,0% 
Támogatás 12 417,4 11 371,0 11 371,0 10 176,3 10 176,3 82,0% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 320,8 0,0 0,0 1 545,4 1 545,4 481,7% 100,0% 
Létszám (fő)  1 608,0 980,0 980,0 980,0 1 626,0 101,1% 165,9% 
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Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 11 421,0 50,0 11 371,0 3 719,4 980 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

15,5 0,0 15,5 12,2 

  
A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

75,2 0,0 75,2 59,2 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel 
az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

7,6 7,6     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-1 443,9   -1 443,9   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban 
szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

208,6 0,0 208,6 0,0 

  
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

-50,0   -50,0   

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

5 677,4 5 677,4   

3223,7   
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

1 545,4 1 545,4   134,4   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

5,0 5,0   3,9   
2013. évi módosított előirányzat 17 461,7 7 285,4 10 176,3 7 152,8 980 

 
6. Cím - Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 6 031,8 5 408,2 5 971,8 13 083,0 11 667,8 93,5% 74,2% 
           ebből: személyi juttatás 2 741,9 3 043,4 3 487,2 5 554,7 5 336,7 92,5% 97,4% 
Bevétel 2 075,0 1 387,5 1 387,5 3 528,6 3 651,9 88,3% 95,9% 
Támogatás 5 718,8 4 020,7 4 584,3 7 983,2 7 983,2 147,2% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 244,5 0,0 0,0 1 571,2 1 169,3 53,5% 100,0% 
Létszám (fő)  1 242,0 1 359,0 1 359,0 4 252,0 4 151,0 91,7% 91,4% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 408,2 1 387,5 4 020,7 3 043,4 1359 
Módosítások jogcímenként           
Törvényi előirányzatok módosítása a központi 
költségvetésről szóló törvényt módosító törvénnyel. 

561,1   561,1 443,8 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

128,5 0,0 128,5 101,3 

  
A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

4,8 0,0 4,8 3,7 
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A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

644,1 644,1 0,0 61,3 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

138,4 138,4     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

188,1 0,0 188,1 20,7 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

9,6   9,6 1,9 

  
Törvényi előirányzatok módosítása a központi 
költségvetésről szóló törvényt módosító törvénnyel. 

2,5   2,5   

  
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről 
szóló törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

3 067,9 0,0 3 067,9 2 171,0 

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -331,5 
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

1261,7 1261,7   34,4   
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

1571,2 1571,2   1,9   

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 58,4 58,4       
A támogatások államháztartáson belülről és az átvett 
pénzeszközök bevételi előirányzatai a költségvetési 
évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott 
költségvetési bevételekkel abban az esetben is 
megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem 
teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év 
bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt 
figyelembe vehető. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 34/A 
§) 38,5 38,5   2,8   
2013. évi módosított előirányzat 13 083,0 5 099,8 7 983,2 5 554,7 4252 

 
7. Cím - Közművelődési intézmények 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 717,8 534,9 534,9 607,7 596,3 83,1% 98,1% 
           ebből: személyi juttatás 295,8 347,8 347,8 299,8 295,9 100,0% 98,7% 
Bevétel 240,5 100,0 100,0 158,7 157,2 65,4% 99,1% 
Támogatás 449,4 434,9 434,9 442,2 442,2 98,4% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 34,7 0,0 0,0 6,8 6,8 19,6% 100,0% 
Létszám (fő)  135,0 140,0 140,0 140,0 140,0 103,7% 100,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 534,9 100,0 434,9 347,8 140 
Módosítások jogcímenként           
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A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

8,0 8,0     

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

10,5 0,0 10,5 8,5 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére más fejezetekhez tartozó 
címekhez, alcímekhez a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, ha az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert 
költségvetési támogatás biztosításával, az európai uniós 
források felhasználásával vagy elkülönített állami 
pénzalap javára feladatátadással kapcsolatban 
szükséges. A fejezetek közötti átcsoportosításra az 
érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján 
kerülhet sor. (Áht. 33. § (5) és (8) bekezdés, Ávr. 41. § 
(2)-(4) bekezdés) 

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

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

0,0 0,0 0,0 -57,8 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

49,9 49,9 0,0 0,0 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

6,9 6,9 0,0 1,3 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

0,7 0,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 607,7 165,5 442,2 299,8 140 

 
8. Cím - Agrárkutató intézetek 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 3 920,2 2 501,1 2 501,1 5 542,4 4 108,0 104,8% 74,1% 
           ebből: személyi juttatás 1 253,2 1 565,7 1 565,7 1 584,2 1 346,2 107,4% 85,0% 
Bevétel 2 117,2 1 020,9 1 020,9 3 193,1 2 576,9 121,7% 80,7% 
Támogatás 1 858,8 1 480,2 1 480,2 2 041,8 2 041,8 109,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 246,7 0,0 0,0 307,5 302,5 122,6% 98,4% 
Létszám (fő)  473,0 527,0 527,0 561,0 488,0 103,2% 87,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásbó
l személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett

) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 501,1 1 020,9 1 480,2 1 565,7 527 
Módosítások jogcímenként           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel 
az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

226,8 226,8 0,0 0,0 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

205,0 205,0 0,0 0,0 

  
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

15,0 0,0 15,0 3,2 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

33,1 0,0 33,1 26,1 
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A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

11,7 0,0 11,7 9,2 

  
A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
előirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, 
alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében 
átcsoportosíthatók. A fejezetek közötti átcsoportosításra 
az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása 
alapján kerülhet sor. (Áht. 33. § (6) és (8) bekezdés) 

66,7 0,0 66,7 11,9 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-7,8 0,0 -7,8 -9,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban 
szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

442,9 0,0 442,9 43,1 

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -342,8 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

1 429,3 1 429,3   193,7 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

307,5 307,5   74,6 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

312,4 312,4   8,5 

  

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása 
esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. § (3) bekezdés) 

-1,3 -1,3     

  
2013. évi módosított előirányzat 5542,4 3500,6 2041,8 1584,2 561 

 
10. Cím - Génmegőrzési Intézmények 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 870,5 723,3 723,3 1 745,3 1 176,7 135,2% 67,4% 
           ebből: személyi juttatás 336,0 357,7 357,7 615,8 443,5 132,0% 72,0% 
Bevétel 424,5 214,5 214,5 1 018,1 1 014,8 239,1% 99,7% 
Támogatás 516,2 508,8 508,8 536,3 536,3 103,9% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 120,7 0,0 0,0 190,9 190,9 158,2% 100,0% 
Létszám (fő)  114,0 110,0 110,0 110,0 110,0 96,5% 100,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 723,3 214,5 508,8 357,7 110 
Módosítások jogcímenként           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

34,2 34,2     

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

7,8 0,0 7,8 6,2 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

25,0   25,0   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

5,0   5,0   
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

-10,2   -10,2   

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -26,2 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

769,3 769,3 0,0 275,7 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

191,0 191,0   2,4 

  
2013. évi módosított előirányzat 1 745,3 1 209,0 536,3 615,8 110 

 
11. Cím - Nemzeti Öntözési Hivatal 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
           ebből: személyi juttatás 0,0 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Támogatás 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Létszám (fő)  0,0 65,0 65,0 65,0 0,0 0,0% 0,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 294,0 65 
Módosítások jogcímenként           
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A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-1 000,0 0,0 -1 000,0 -294,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 65 

 
12. Cím - Országos Meteorológiai Szolgálat  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1 735,0 1 627,3 1 627,3 1 924,1 1 766,7 101,8% 91,8% 
           ebből: személyi juttatás 786,5 786,6 786,6 793,8 778,3 99,0% 98,0% 
Bevétel 1 159,4 1 115,0 1 115,0 1 181,7 1 274,4 109,9% 107,8% 
Támogatás 604,8 512,3 512,3 678,6 678,6 112,2% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 34,7 0,0 0,0 63,8 63,8 183,9% 100,0% 
Létszám (fő)  198,0 194,0 194,0 194,0 194,0 98,0% 100,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 627,3 1 115,0 512,3 786,6 194 
Módosítások jogcímenként           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

100,7 0,0 100,7 0,0 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

9,8 0,0 9,8 7,8 

  
A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
előirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, 
alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében 
átcsoportosíthatók. A fejezetek közötti átcsoportosításra 
az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása 
alapján kerülhet sor. (Áht. 33. § (6) és (8) bekezdés) 

1,8   1,8 0,8 
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A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

15,0   15,0   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

39,0   39,0 3,0 

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -15,5 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

23,7 23,7     

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

63,8 63,8   11,1 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

43,0 43,0     

  
2013. évi módosított előirányzat 1 924,1 1 245,5 678,6 793,8 194 

 
13. Cím - Nemzeti Környezetügyi Intézet 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1 062,2 1 249,4 1 249,4 2 392,1 1 890,3 178,0% 79,0% 
           ebből: személyi juttatás 637,7 782,3 782,3 800,4 770,8 120,9% 96,3% 
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Bevétel 379,7 4,4 4,4 380,0 454,5 119,7% 119,6% 
Támogatás 1 183,5 1 245,0 1 245,0 1 511,1 1 511,1 127,7% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 501,0 501,0 0,0% 100,0% 
Létszám (fő)  232,0 319,0 319,0 289,0 249,0 107,3% 86,2% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 249,4 4,4 1 245,0 782,3 319 
Módosítások jogcímenként           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

-24,9   -24,9   

  
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék felhasználása, valamint előirányzatának a 
növelése. (Áht. 21. § (1)-(3) bekezdés, (6) bekezdés, 
Ávr. 23. §) 

189,3 0,0 189,3 1,0 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

19,2 0,0 19,2 15,1 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

12,6 12,6     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

82,5   82,5 16,1 

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

  19,5   -62,8 
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

303,0 283,5   43,3 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

501,0 501,0   5,4 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

60,0 60,0     

  
2013. évi módosított előirányzat 2 392,1 881,0 1 511,1 800,4 289 

 
14. Cím - Nemzeti park igazgatóságok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 15 572,5 6 641,5 6 641,5 22 096,0 19 527,0 125,4% 88,4% 
           ebből: személyi juttatás 3 277,8 2 579,4 2 579,4 3 918,2 3 805,8 116,1% 97,1% 
Bevétel 13 211,3 4 381,5 4 381,5 16 088,3 16 000,8 121,1% 99,5% 
Támogatás 3 487,5 2 260,0 2 260,0 3 683,4 3 683,4 105,6% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 1 201,2 0,0 0,0 2 324,3 2 272,2 189,2% 97,8% 
Létszám (fő)  1 322,0 719,0 719,0 719,0 1 375,0 104,0% 191,2% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 641,5 4 381,5 2 260,0 2 579,4 719 
Módosítások jogcímenként           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről 
szóló törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-184,0 0,0 -184,0 9,1 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

48,2 0,0 48,2 37,9 
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A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

3,3 0,0 3,3 2,5 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

-545,2   -545,2   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

2091,3   2091,3 40,0 

  
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről 
szóló törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

9,8   9,8 7,6 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

922,7 922,7   182,8 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

704,4 704,4     

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

59,4     48,4 
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

9628,0 9687,4   919,1 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

2198,7 2198,7   87,0 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat vállalkozási tartalékából 
megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) 
bekezdés) 

60,3 60,3   4,3 

  

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

457,6 457,6   0,1 

  
2013. évi módosított előirányzat 22096,0 18412,6 3683,4 3918,2 719 

 
15. Cím - Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 8 315,9 6 990,8 6 990,8 9 306,0 9 059,8 108,9% 97,4% 
           ebből: személyi juttatás 4 911,5 4 197,7 4 197,7 4 692,0 4 663,1 94,9% 99,4% 
Bevétel 4 590,2 3 365,9 3 365,9 4 807,4 4 937,9 107,6% 102,7% 
Támogatás 3 656,5 3 624,9 3 624,9 4 107,1 4 107,1 112,3% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 392,2 0,0 0,0 391,5 393,3 100,3% 100,5% 
Létszám (fő)  1 354,0 1 347,0 1 347,0 1 377,0 1 344,0 99,3% 97,6% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 990,8 3 365,9 3 624,9 4 197,7 1347 
Módosítások jogcímenként           
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) 
bekezdés, Ávr. 38. §) 

43,8 0,0 43,8 3,2 

  
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

55,9 0,0 55,9 44,0 

  
A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a 
tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. (Kv. tv. 5 § (2) bekezdés, 25. § (2) bekezdés) 

61,8 0,0 61,8 49,5 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

599,4 599,4   271,7 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2) bekezdés) 

54,7 54,7     

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

299,8   299,8 21,4 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

20,9   20,9 12,0 
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A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -30,3 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

680,7 680,7   84,6 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

498,2 498,2   38,2 

  
2013. évi módosított előirányzat 9 485,5 5 198,9 4 286,6 4 788,7 1377 

 
17. Cím - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1 131,8 1 744,1 1 744,1 2 063,1 1 931,4 170,6% 93,6% 
           ebből: személyi juttatás 744,2 1 123,2 1 123,2 1 086,7 1 082,8 145,5% 99,6% 
Bevétel 29,5 0,0 0,0 244,0 236,4 801,4% 96,9% 
Támogatás 1 156,7 1 744,1 1 744,1 1 732,4 1 732,4 149,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 32,3 0,0 0,0 86,7 86,7 268,4% 100,0% 
Létszám (fő)  145,0 225,0 225,0 225,0 202,0 139,3% 89,8% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 744,1 0,0 1 744,1 1 123,2 225 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

-11,7 0,0 -11,7 0,3 
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A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv 
esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -100,3 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

191,5 191,5   4,6 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

86,8 86,8   13,6 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

52,4 52,4   45,3   
2013. évi módosított előirányzat 2 063,1 330,7 1 732,4 1 086,7 225 

 
18. Cím - Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1 503,5 454,0 454,0 2 369,8 2 294,5 152,6% 96,8% 
           ebből: személyi juttatás 458,0 153,8 153,8 626,1 616,3 134,6% 98,4% 
Bevétel 1 110,8 281,7 281,7 1 992,9 2 124,8 191,3% 106,6% 
Támogatás 125,5 172,3 172,3 332,1 332,1 264,6% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 312,2 0,0 0,0 44,8 44,8 14,3% 100,0% 
Létszám (fő)  96,0 51,0 51,0 61,0 61,0 63,5% 100,0% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 454,0 281,7 172,3 153,8 51 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

2,5 0,0 2,5 1,9 
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A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a 
költségvetési szervek előirányzatai terhére 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával, 
költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § 
(3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

107,8   107,8   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

49,6 0,0 49,6 6,2 

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,0 50,0     

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2) bekezdés) 

494,4 494,4     

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

1 108,8 1 108,8   424,0 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

65,3 65,3   20,1 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével megemelheti. 
(Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

37,4 37,4   20,1 

  
2013. évi módosított előirányzat 2 369,8 2 037,7 332,1 626,1 61 

 
19. Cím - Agrárgazdasági Kutató Intézet 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 1 065,1 736,0 736,0 1 454,0 1 377,3 129,3% 94,7% 
           ebből: személyi juttatás 405,1 462,0 462,0 488,2 473,0 116,8% 96,9% 
Bevétel 457,4 99,2 99,2 728,9 729,0 159,4% 100,0% 
Támogatás 579,6 636,8 636,8 670,8 670,8 115,7% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 82,4 0,0 0,0 54,3 54,3 65,9% 100,0% 
Létszám (fő)  102,0 131,0 131,0 131,0 104,0 102,0% 79,4% 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 736,0 99,2 636,8 462,0 131 
Módosítások jogcímenként           
A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
céltartalék átcsoportosítása.(Kv. tv. 5. § (1) és (5) 
bekezdés, Áht. 21. § (4) és (6) bekezdés) 

2,1 0,0 2,1 1,6 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezet esetén az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával 
kapcsolatban szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 
41.§) 

31,8   31,8   

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel 
az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. 
(Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

23,1 23,1     

  
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv – a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési 
szerv esetén az államháztartásért felelős miniszter – 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 
ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § 
(2)-(4)) 

      -5,0 
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § b) és f), h) szerinti 
bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel 
megemelheti. (Áht. 31. § (3), Ávr. 36. § (1) bekezdés) 

350,7 350,7   7,0 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv előirányzat maradványa a következő 
évben – saját hatáskörében – elvégzett előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht. 86. (1) bekezdés, 
Ávr. 151-153. §)  

54,3 54,3   22,6 

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat vállalkozási tartalékából 
megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) 
bekezdés) 

        

  
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és 
bevételi előirányzatokat az Ávr. 2. § g) szerinti 
bevételek pénzügyileg teljesült összegével 
megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (1) 
bekezdés) 

256,0 256,0     

  
2013. évi módosított előirányzat 1 454,0 783,2 670,8 488,2 131 
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FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

 
20 01 alcím    Beruházás 
 
 20 01 05 00 - Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő (ÁHT-I : 281912)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 20,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. 
eltérő rendelkezése hiányában a központi 
költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 
címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § 
(1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2,5 0,0 -2,5   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezet esetén az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével – a fejezeten belül 
átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az 
átcsoportosítás a közfeladatok változásával 
kapcsolatban szükséges. (Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 
41.§) 

-7,5 0,0 -7,5 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0 
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Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a 
Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2,5 0,0 -2,5 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
20 01 09 00 - Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (ÁHT-I : 031721) 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 23,0 10,0 10,0 7,5 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 10,0 10,0 7,5 7,5 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 23,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés 
Kiadá

s 
Bevéte

l 
Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2,5   -2,5   

  
2013. évi módosított előirányzat 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2,5 0,0 -2,5 
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2013. évi módosított előirányzat 7,5 0,0 7,5 

 
 
 20 01 19 00 - Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (ÁHT-I : 256478)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 4,7 27,4 27,4 20,5 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 27,4 27,4 20,5 20,5 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 4,7 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 27,4 0,0 27,4     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-6,9   -6,9   

  
2013. évi módosított előirányzat 20,5 0,0 20,5 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 27,4 0,0 27,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-6,9 0,0 -6,9 

2013. évi módosított előirányzat 20,5 0,0 20,5 

 
 
 20 01 20 00 - Ivóvíz-minőség javító program (ÁHT-I : 256489)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 310,1 54,8 54,8 48,6 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 54,8 54,8 48,6 48,6 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 310,1 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 54,8 0,0 54,8     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-13,7   -13,7   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

7,5 0,0 7,5 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 48,6 0,0 48,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 54,8 0,0 54,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 7,5 0,0 7,5 
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-13,7 0,0 -13,7 

2013. évi módosított előirányzat 48,6 0,0 48,6 

 
 
20 02 alcím    Környezetvédelmi célelőirányzatok 
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20 02 06 00 - Vörösiszap katasztrófa elhárítás (ÁHT-I : 300568)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 3276,1 0,0 0,0 116,8 116,6 4% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 437,9 0,0 0,0 116,8 116,6 27% 100% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 2838,2 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

116,8 116,8 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 

előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

116,8 116,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 116,8 116,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 116,6   116,6 
Összes kifizetés 116,6   116,6 
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 20 02 07 00 - Vízügyi feladatok támogatása (ÁHT-I : 332962)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 39,8 0,0 0,0 48,7 48,7 123% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 48,7 48,7 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

48,7 48,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 48,7 48,7 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

48,7 48,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 48,7 48,7 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 48,7   48,7 
Összes kifizetés 48,7   48,7 
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 20 02 08 00 - Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítása (ÁHT-I : 332951)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 5134,6 0,0 0,0 14,2 14,2 0% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 14,2 0 0,0 0,0 22,1 156% 0% 
Támogatás 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 5134,6 - - 14,2 14,2 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

14,2 14,2 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

14,2 14,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 14,2 14,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 14,2   14,2 
Összes kifizetés 14,2   14,2 
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 20 02 09 00 - Természetvédelmi kártalanítás (ÁHT-I : 256512)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 461,7 2094,2 2094,2 454,3 454,3 98% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 82,6 82,6 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,7 0,0 0,0 2,6 2,5 155% 100% 
Támogatás 450,0 2094,2 2094,2 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 461,7 - - 451,7 451,7 98% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2094,2 0,0 2094,2     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-700,0   -700,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

451,7 451,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

2,6 2,6 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

700,0 0,0 700,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 

-
2094,2 

0,0 -2094,2 0,0 
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közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

2013. évi módosított előirányzat 454,3 454,3 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 2094,2 0,0 2094,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1394,2 0,0 -1394,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-700,0 0,0 -700,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

451,7 451,7 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

2,6 2,6 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési szervek 
előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv 
előirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, átalakításával, 
megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. 
§) 

700,0 0,0 700,0 

2013. évi módosított előirányzat 454,3 454,3 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 452,6   452,6 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,7   1,7 
Összes kifizetés 454,3   454,3 

 
 
 20 02 10 00 - Természetvédelmi pályázatok támogatása (ÁHT-I : 281901)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 95,8 23,5 23,5 156,1 152,7 159% 98% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 88,5 0,0 0,0 30,5 30,5 34% 100% 
Támogatás 53,9 23,5 23,5 10,8 10,8 20% 100% 
Előirányzat - maradvány 68,2 - - 114,8 114,8 168% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 23,5 0,0 23,5     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-5,9   -5,9   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

114,8 114,8 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

30,5 30,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok 
terhére más fejezetekhez tartozó címekhez, alcímekhez a 
fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosítást 
hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert 
költségvetési támogatás biztosításával, az európai uniós 
források felhasználásával vagy elkülönített állami 
pénzalap javára feladatátadással kapcsolatban szükséges. 
A fejezetek közötti átcsoportosításra az érintett fejezetet 
irányító szervek megállapodása alapján kerülhet sor. (Áht. 
33. § (5) és (8) bekezdés, Ávr. 41. § (2)-(4) bekezdés) 

-6,8 0,0 -6,8 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 156,1 145,3 10,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 23,5 0,0 23,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -6,8 0,0 -6,8 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-5,9 0,0 -5,9 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

114,8 114,8 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

30,5 30,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 156,1 145,3 10,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 40,6   40,6 

− más fejezet intézménye 58,8   58,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,2   1,2 

− gazdasági társaság 52,0   52,0 
Összes kifizetés 152,7   152,7 

 
 
 20 02 11 00 - Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (ÁHT-I : 256534)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 11450,6 12747,2 12747,2 14465,1 8593,2 75% 59% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,1 0,0 0,0 2311,1 2311,0 210093% 100% 
Támogatás 12819,9 12747,2 12747,2 10718,0 10718,0 84% 100% 
Előirányzat - maradvány 65,6 - - 1436,0 1434,9 2189% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 12747,2 0,0 12747,2     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2000,0   -2000,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1436,0 1436,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

2311,1 2311,1 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-29,2 0,0 -29,2 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 14465,1 3747,1 10718,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 12747,2 0,0 12747,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -29,2 0,0 -29,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-2000,0 0,0 -2000,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1436,0 1436,0 0,0 
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-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

2311,1 2311,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 14465,1 3747,1 10718,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 8,8   8,8 

− más fejezet intézménye 377,1   377,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,1   1,1 

− gazdasági társaság 8206,2   8206,2 
Összes kifizetés 8593,2   8593,2 

 
 
 20 02 13 00 - Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (ÁHT-I : 
329695)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1200,1 1200,0 1200,0 1301,1 1277,2 106% 98% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 1300,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 92% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,1 - - 101,1 102,2 143992% 101% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1200,0 0,0 1200,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

101,1 101,1 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1301,1 101,1 1200,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1200,0 0,0 1200,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

101,1 101,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1301,1 101,1 1200,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,1   1,1 

− gazdasági társaság 1276,1   1276,1 
Összes kifizetés 1277,2   1277,2 

 
 
 20 02 14 00 - Állami feladatok átvállalása az NKP megvalósításában (ÁHT-I : 258890)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 211,7 108,0 108,0 151,8 130,4 62% 86% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 2,7 0,0 0,0 3,7 6,3 233% 167% 
Támogatás 103,0 108,0 108,0 84,8 84,8 82% 100% 
Előirányzat - maradvány 156,4 - - 63,2 50,9 33% 81% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 108,0 0,0 108,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-27,0   -27,0   
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A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

63,1 63,1 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

3,7 3,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

3,8 0,0 3,8 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 151,7 66,9 84,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 108,0 0,0 108,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 3,8 0,0 3,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-27,0 0,0 -27,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

63,2 63,2 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

3,7 3,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 151,7 66,9 84,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 0,2   0,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 8,3   8,3 

− alapítvány 28,8   28,8 

− közalapítvány 1,0   1,0 
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− nonprofit társaság 92,1   92,1 
Összes kifizetés 130,4   130,4 

 
 
 20 02 16 00 - Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (ÁHT-I : 277656)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 40,3 0,0 0,0 15,4 13,6 34% 89% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 2,2 0,0 0,0 0,0 4,7 208% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 38,1 - - 15,4 8,9 23% 58% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

15,4 15,4 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

15,4 15,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 15,4 15,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 0,7   0,7 
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− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 8,1   8,1 

− alapítvány 2,4   2,4 

− közalapítvány 0,8   0,8 

− nonprofit társaság 1,5   1,5 
Összes kifizetés 13,6   13,6 

 
 
 20 02 17 00 - Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása (ÁHT-I : 277812)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 6,5 6,5 0% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 6,5 6,5 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

6,5 6,5 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

6,5 6,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 6,5 6,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
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működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 6,5   6,5 
Összes kifizetés 6,5   6,5 

 
 
 20 02 18 00 - Szakképzési hozzájárulások fogadása és továbbítása (ÁHT-I : 282389)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

15,4 15,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 15,4 15,4 0,0 

 
 
 20 02 21 00 - Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások (ÁHT-I : 329673)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 72,0 72,0 71,0 48,0 0% 68% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 25,0 25,0 10,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0% 0% 
Támogatás 48,0 72,0 72,0 23,0 23,0 48% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 48,0 48,0 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 72,0 0,0 72,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-18,0   -18,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

48,0 48,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-31,0 0,0 -31,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 71,0 48,0 23,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 72,0 0,0 72,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -31,0 0,0 -31,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
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-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 
hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-18,0 0,0 -18,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

48,0 48,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 71,0 48,0 23,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 43,0   43,0 

− gazdasági társaság 5,0   5,0 
Összes kifizetés 48,0   48,0 

 
 
 20 02 22 00 - Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (ÁHT-I : 341206)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 50,0 50,0 0% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 50,0 1773,9 0% 3548% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,0 50,0 0,0 0,0 
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2013. évi módosított előirányzat 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 

intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,0 50,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 50,0 50,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 50,0   50,0 
Összes kifizetés 50,0   50,0 

 
 
 20 02 30 00 - Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (ÁHT-I : 284990)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 109,2 0,0 0,0 30,8 12,2 11% 39% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,5 0,0 0,0 0,0 3,8 760% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 108,7 - - 30,8 8,3 8% 27% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
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A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

30,8 30,8 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 30,8 30,8 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

30,8 30,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 30,8 30,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 6,6   6,6 

− nonprofit társaság 4,3   4,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,3   1,3 
Összes kifizetés 12,2   12,2 

 
 
 20 02 35 00 - Egyéb szervezetek feladataira (ÁHT-I : 210621)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 0,0 24,8 20,2 93% 82% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 21,6 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
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Módosítások jogcímenként *           
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

24,8 0,0 24,8 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 24,8 0,0 24,8 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 24,8 0,0 24,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2013. évi módosított előirányzat 24,8 0,0 24,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 0,5   0,5 

− nonprofit társaság 19,7   19,7 
Összes kifizetés 20,2   20,2 

 
 
 20 02 39 00 - Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat (ÁHT-I : 241267)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 99,3 0,0 0,0 105,1 105,1 106% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 6,1 0,0 0,0 0,9 1,5 25% 181% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 94,0 - - 104,2 104,2 111% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 
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2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

104,2 104,2 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

0,9 0,9 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 105,1 105,1 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

104,2 104,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 105,1 105,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 0,9   0,9 

− más fejezet intézménye 31,8   31,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 64,1   64,1 

− önkormányzat/vagy intézménye 8,3   8,3 
Összes kifizetés 105,1   105,1 

 
 
 20 02 40 00 - GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése (ÁHT-I : 263389)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 323,1 0,0 0,0 17,0 17,0 5% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 340,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 17,0 17,0 0% 100% 
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Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

17,0 17,0 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

17,0 17,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 17,0 17,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 17,0   17,0 
Összes kifizetés 17,0   17,0 

 
 
20 03 alcím    Agrár célelőirányzatok 
 
 20 03 01 00 - FAO intézmények finanszírozása (ÁHT-I : 271545)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,7 0,0 0,0 338,8 338,8 46414% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 86,4 86,4 0% 100% 
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Támogatás 40,0 0,0 0,0 212,4 212,4 531% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,7 - - 40,0 40,0 5479% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,0 50,0 0,0 0,0 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2) bekezdés) 

24,7 24,7 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

40,0 40,0 0,0 0,0 

  

A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

0,7 0,7 0,0 0,0 

  

A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § g) pontja 
szerinti bevételek pénzügyileg teljesült összegével 
megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) 
bekezdés) 

11,0 11,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

223,0 0,0 223,0 0,0 
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A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-10,6 0,0 -10,6 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 338,8 126,4 212,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 212,4 0,0 212,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 

intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,0 50,0 0,0 

-   Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat 30 %-át, de 
legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az 
államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (Áht.30. 
§ (4) bekezdés, Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

24,7 24,7 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

40,0 40,0 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

0,7 0,7 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § g) pontja szerinti bevételek pénzügyileg teljesült 
összegével megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

11,0 11,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 338,8 126,4 212,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 74,7   74,7 

− egyéb (EU-nak) 264,1   264,1 
Összes kifizetés 338,8   338,8 
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 20 03 02 00 - Agrárkutatás támogatása (ÁHT-I : 004471)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 43,1 138,2 138,2 527,1 241,8 561% 46% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 40,0 40,0 5,5 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,8 0,0 0,0 180,0 180,0 10245% 100% 
Támogatás 0,0 138,2 138,2 345,3 345,3 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 43,1 - - 1,8 1,8 4% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 138,2 0,0 138,2     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

300,0 0,0 300,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1,8 1,8 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

180,0 180,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-92,9 0,0 -92,9 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 527,1 181,8 345,3 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 138,2 0,0 138,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -92,9 0,0 -92,9 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra 300,0 0,0 300,0 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1,8 1,8 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

180,0 180,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 527,1 181,8 345,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 161,8   161,8 

− nonprofit társaság 80,0   80,0 
Összes kifizetés 241,8   241,8 

 
 
 20 03 03 00 - Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (ÁHT-I : 271767)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 11,0 10,1 10,1 8,5 8,2 75% 96% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,1 0,0 0,0 2,2 2,6 2785% 118% 
Támogatás 5,1 10,1 10,1 1,6 1,6 32% 100% 
Előirányzat - maradvány 10,5 - - 4,7 4,7 45% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10,1 0,0 10,1     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-5,0   -5,0   

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

2,2 2,2 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4,7 4,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

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

  
2013. évi módosított előirányzat 8,5 6,9 1,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 10,1 0,0 10,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -3,5 0,0 -3,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-5,0 0,0 -5,0 
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-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 
intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

2,2 2,2 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4,7 4,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 8,5 6,9 1,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 5,1   5,1 

− más fejezet intézménye 2,1   2,1 

− nonprofit társaság 0,2   0,2 

− gazdasági társaság 0,4   0,4 

− magánszemély 0,5   0,5 
Összes kifizetés 8,2   8,2 

 
 
 20 03 04 00 - Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (ÁHT-I : 278678)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 25,6 65,7 65,7 69,3 54,1 211% 78% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1% 0% 
Támogatás 15,7 65,7 65,7 56,8 56,8 362% 100% 
Előirányzat - maradvány 22,2 - - 12,5 12,5 56% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 65,7 0,0 65,7     
Módosítások jogcímenként *           
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-20,0   -20,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

12,3 12,3 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,2 0,2 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

11,1 0,0 11,1 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 69,3 12,5 56,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 65,7 0,0 65,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 11,1 0,0 11,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-20,0 0,0 -20,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

12,3 12,3 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,2 0,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 69,3 12,5 56,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
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Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,2   0,2 

− alapítvány 10,8   10,8 

− nonprofit társaság 43,1   43,1 
Összes kifizetés 54,1   54,1 

 
 
 20 03 05 00 - Tanyafejlesztési Program (ÁHT-I : 297080)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 498,0 1940,0 1940,0 4067,2 1665,6 334% 41% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 16,9 16,9 16,9 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 1500,0 1940,0 1940,0 2135,2 2135,2 142% 100% 
Előirányzat - maradvány 498,0 - - 1932,0 1665,7 334% 86% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1940,0 0,0 1940,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1932,0 1932,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

4,8 0,0 4,8 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

190,4 0,0 190,4 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 4067,2 1932,0 2135,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1940,0 0,0 1940,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 195,2 0,0 195,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1932,0 1932,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 4067,2 1932,0 2135,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 45,4   45,4 

− nonprofit társaság 333,8   333,8 

− gazdasági társaság 86,9   86,9 

− önkormányzat/vagy intézménye 949,2   949,2 

− magánszemély 250,4   250,4 
Összes kifizetés 1665,6   1665,6 

 
 
 20 03 06 00 - Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása (ÁHT-I : 338540)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1000,0 1000,0 241,4 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 50,0 50,0 13,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 1000,0 1000,0 241,4 241,4 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0     
Módosítások jogcímenként *           
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-500,0   -500,0   

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-258,6 0,0 -258,6 -37,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 241,4 0,0 241,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -258,6 0,0 -258,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-500,0 0,0 -500,0 

2013. évi módosított előirányzat 241,4 0,0 241,4 

 
 
 20 03 08 00 - Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 
megvalósításában (ÁHT-I : 241601)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 130,9 150,0 150,0 394,4 354,9 271% 90% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,6 0,0 0,0 165,4 165,4 27250% 100% 
Támogatás 140,0 150,0 150,0 151,4 151,4 108% 100% 
Előirányzat - maradvány 67,9 - - 77,6 77,6 114% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-42,5   -42,5   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

76,0 76,0 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1,7 1,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

165,4 165,4 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

19,0 0,0 19,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

24,9 0,0 24,9 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 394,4 243,0 151,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 43,9 0,0 43,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
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-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 
hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-42,5 0,0 -42,5 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

76,0 76,0 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1,7 1,7 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

165,4 165,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 394,4 243,0 151,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 169,2   169,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,7   1,7 

− alapítvány 20,4   20,4 

− közalapítvány 0,8   0,8 

− nonprofit társaság 162,8   162,8 
Összes kifizetés 354,9   354,9 

 
 
 20 03 10 00 - Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (ÁHT-I : 
260601)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 72,4 71,1 71,1 144,4 137,2 190% 95% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 135,2 0,0 0,0 7,2 20,1 15% 279% 
Támogatás 2,0 71,1 71,1 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 72,4 - - 137,2 137,2 190% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 71,1 0,0 71,1     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-67,1 0,0 -67,1 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

137,2 137,2 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

7,2 7,2 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

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

  
2013. évi módosított előirányzat 144,4 144,4 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 71,1 0,0 71,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -4,0 0,0 -4,0 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -42,1 0,0 -42,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-25,0 0,0 -25,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

137,2 137,2 0,0 
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-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

7,2 7,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 144,4 144,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 82,4   82,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 40,3   40,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 15,0   15,0 
Összes kifizetés 137,2   137,2 

 
 
 20 03 13 00 - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei  (ÁHT-I : 248712)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 2000,0 2000,0 1616,9 296,1 0% 18% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 500,0 2000,0 2000,0 1116,9 1116,9 223% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 500,0 224,2 45% 45% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2000,0 0,0 2000,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-840,4 0,0 -840,4 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

500,0 500,0 0,0 0,0 
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A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-42,7 0,0 -42,7 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1616,9 500,0 1116,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 2000,0 0,0 2000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -42,6 0,0 -42,6 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -40,5 0,0 -40,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-800,0 0,0 -800,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

500,0 500,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1616,9 500,0 1116,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 187,6   187,6 

− gazdasági társaság 108,5   108,5 
Összes kifizetés 296,1   296,1 

 
 
 20 03 15 00 - Intézményi feladatok támogatása (ÁHT-I : 248723)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 253,6 0,0 0,0 1110,4 819,4 323% 74% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 48,5 0,0 0,0 39,7 39,7 82% 100% 
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Támogatás 746,0 0,0 0,0 291,0 291,0 39% 100% 
Előirányzat - maradvány 238,8 - - 779,7 779,7 327% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

779,7 779,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

11,3 11,3 0,0 0,0 

  
A támogatások államháztartáson belülről és az átvett 
pénzeszközök bevételi előirányzatai a költségvetési évben 
meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési 
bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a 
bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az 
adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak 
tervezésekor nem volt figyelembe vehető. (Áht. 30. § (3) 
bekezdés, Ávr. 34/A. §) 

18,1 18,1 0,0 0,0 

  

A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § g) pontja 
szerinti bevételek pénzügyileg teljesült összegével 
megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) 
bekezdés) 

10,4 10,4 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

291,0 0,0 291,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1110,4 819,4 291,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 291,0 0,0 291,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
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-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

779,7 779,7 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

11,3 11,3 0,0 

-   A támogatások államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök bevételi 
előirányzatai a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre 
bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a 
bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a 
költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe 
vehető. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 34/A. §) 

18,1 18,1 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § g) pontja szerinti bevételek pénzügyileg teljesült 
összegével megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

10,4 10,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1110,4 819,4 291,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 818,7   818,7 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,7   0,7 
Összes kifizetés 819,4   819,4 

 
 
 20 03 16 00 - Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (ÁHT-
I : 248701)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 74,7 52,6 52,6 23,2 8,2 11% 35% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0% 100% 
Támogatás 52,6 52,6 52,6 16,1 16,1 31% 100% 
Előirányzat - maradvány 22,7 - - 0,6 0,6 3% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 52,6 0,0 52,6     
Módosítások jogcímenként *           
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-30,0   -30,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,6 0,6 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

6,5 6,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

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

  
2013. évi módosított előirányzat 23,2 7,1 16,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 52,6 0,0 52,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -6,5 0,0 -6,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-30,0 0,0 -30,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,6 0,6 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

6,5 6,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 23,2 7,1 16,1 

 

1413



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,6   0,6 

− nonprofit társaság 7,7   7,7 
Összes kifizetés 8,2   8,2 

 
 
 20 03 19 00 - Állami génmegőrzési feladatok támogatása (ÁHT-I : 283190)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 119,0 125,1 125,1 214,5 126,0 106% 59% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 37,5 37,5 37,5 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1209% 0% 
Támogatás 119,7 125,1 125,1 93,8 93,8 78% 100% 
Előirányzat - maradvány 120,0 - - 120,7 120,7 101% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 125,1 0,0 125,1     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-31,3   -31,3   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

120,7 120,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 214,5 120,7 93,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 125,1 0,0 125,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
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Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-31,3 0,0 -31,3 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

120,7 120,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 214,5 120,7 93,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,3   1,3 

− alapítvány 2,5   2,5 

− nonprofit társaság 69,5   69,5 

− gazdasági társaság 45,1   45,1 

− önkormányzat/vagy intézménye 0,6   0,6 

− magánszemély 6,9   6,9 
Összes kifizetés 126,0   126,0 

 
 
 20 03 20 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (ÁHT-I : 206972)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 179,2 250,0 250,0 250,0 250,0 140% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 179,2 250,0 250,0 250,0 250,0 140% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 250,0 0,0 250,0     
Módosítások jogcímenként *           
2013. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

 

 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 250,0   250,0 
Összes kifizetés 250,0   250,0 

 
 
 21 03 22 00 - Bormarketing és minőség-ellenőrzés (ÁHT-I : 265701)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 780,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 780,3 0,0 0,0 0,0 19,7 3% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

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 *           
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 
 20 03 25 00 - Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai (ÁHT-I : 270945)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 258,6 1258,6 1258,6 1553,6 1553,6 601% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 556,2 1258,6 1258,6 1256,0 1256,0 226% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 297,6 297,6 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1258,6 0,0 1258,6     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

297,6 297,6 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-2,6 0,0 -2,6 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1553,6 297,6 1256,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1258,6 0,0 1258,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -2,6 0,0 -2,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

297,6 297,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1553,6 297,6 1256,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (nemzetközi szervezetek) 1553,6   1553,6 
Összes kifizetés 1553,6   1553,6 

 
 
 20 03 28 00 - A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 
felhasználása miatt kárt szenvedettek kártalanítása (ÁHT-I : 302291)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

1417



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 555,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 100% 
Támogatás 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

2,0 2,0 0,0 0,0 

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

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 

előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

2,0 2,0 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 2,0   2,0 
Összes kifizetés 2,0   2,0 

 
 
20 04 alcím    Uniós programok kiegészítő támogatása 
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 20 04 06 00 - Méhészeti Nemzeti Program (ÁHT-I : 256389)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 568,2 601,8 601,8 699,2 540,3 95% 77% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 139% 66% 
Támogatás 628,4 601,8 601,8 601,8 601,8 96% 100% 
Előirányzat - maradvány 37,1 - - 97,3 97,3 263% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 601,8 0,0 601,8     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

97,3 97,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

0,1 0,1 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 699,2 97,4 601,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 601,8 0,0 601,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

97,3 97,3 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

0,1 0,1 0,0 
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2013. évi módosított előirányzat 699,2 97,4 601,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 116,8   116,8 

− gazdasági társaság 47,4   47,4 

− magánszemély 376,1   376,1 
Összes kifizetés 540,3   540,3 

 
 
 20 04 07 00 - Igyál tejet program (ÁHT-I : 241089)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1432,4 1500,0 1500,0 1938,7 1902,0 133% 98% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 110,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0% 81% 
Támogatás 1550,0 1500,0 1500,0 1620,0 1620,0 105% 100% 
Előirányzat - maradvány 90,3 - - 318,2 318,2 352% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 601,8 0,0 601,8     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

97,3 97,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

0,1 0,1 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 699,2 97,4 601,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1500,0 0,0 1500,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 120,0 0,0 120,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

318,2 318,2 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

0,5 0,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1938,7 318,7 1620,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 123,2   123,2 

− nonprofit társaság 22,2   22,2 

− gazdasági társaság 1563,8   1563,8 

− önkormányzat/vagy intézménye 168,6   168,6 

− magánszemély 24,3   24,3 
Összes kifizetés 1902,0   1902,0 

 
 
 20 04 08 00 - Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása (ÁHT-I : 260167)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 2148,4 2200,0 2200,0 3579,7 3449,6 161% 96% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 146,9 0,0 0,0 29,8 26,1 18% 87% 
Támogatás 1833,0 2200,0 2200,0 2738,4 2738,4 149% 100% 
Előirányzat - maradvány 980,0 - - 811,5 811,5 83% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2200,0 0,0 2200,0     
Módosítások jogcímenként *           
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A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

811,5 811,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

29,8 29,8 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

538,4 0,0 538,4 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 3579,7 841,3 2738,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 2200,0 0,0 2200,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 538,4 0,0 538,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

811,5 811,5 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

29,8 29,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3579,7 841,3 2738,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 3449,6   3449,6 
Összes kifizetés 3449,6   3449,6 

 
 
 20 04 09 00 - Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolása támogatása (ÁHT-I : 
281101)  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 513,6 1180,0 1180,0 1694,3 262,4 51% 15% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,3 0,0 0,0 0,0 0,8 58% 3486% 
Támogatás 1577,1 1180,0 1180,0 40,0 40,0 3% 100% 
Előirányzat - maradvány 513,6 - - 1654,3 221,6 43% 13% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1180,0 0,0 1180,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1654,3 1654,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-
1140,0 

0,0 -1140,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1694,3 1654,3 40,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1180,0 0,0 1180,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1140,0 0,0 -1140,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1654,3 1654,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1694,3 1654,3 40,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 109,0   109,0 

− más fejezet intézménye 132,6   132,6 

− nonprofit társaság 20,8   20,8 
Összes kifizetés 262,4   262,4 

 
 
 20 04 10 00 - Uniós Programok ÁFA fedezete (ÁHT-I : 283256)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 2385,7 1560,0 1560,0 4868,7 3470,1 145% 71% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 121,9 0,0 0,0 88,1 88,1 72% 100% 
Támogatás 1333,3 1560,0 1560,0 4492,6 4492,6 337% 100% 
Előirányzat - maradvány 1186,6 - - 288,0 241,6 20% 84% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1560,0 0,0 1560,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

288,0 288,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

88,1 88,1 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

2932,6 0,0 2932,6 0,0 
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2013. évi módosított előirányzat 4868,7 376,1 4492,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1560,0 0,0 1560,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 2932,6 0,0 2932,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

288,0 288,0 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

88,1 88,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 4868,7 376,1 4492,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 2393,1   2393,1 

− nonprofit társaság 2,1   2,1 

− gazdasági társaság 1074,9   1074,9 
Összes kifizetés 3470,1   3470,1 

 
 
 20 04 11 00 - Iskolagyümölcs program (ÁHT-I : 284267)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 424,4 1211,0 1211,0 1347,1 547,1 129% 41% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 511,0 1211,0 1211,0 1200,6 1200,6 235% 100% 
Előirányzat - maradvány 59,9 - - 146,5 146,5 245% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1211,0 0,0 1211,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

146,5 146,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-10,4 0,0 -10,4 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1347,1 146,5 1200,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1211,0 0,0 1211,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

146,5 146,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1347,1 146,5 1200,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 0,4   0,4 

− gazdasági társaság 515,5   515,5 

− magánszemély 31,2   31,2 
Összes kifizetés 547,1   547,1 

 
 
 20 04 12 00 - Nemzeti Diverzifikációs Program (ÁHT-I : 286289)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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. 
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millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 2362,5 0,0 0,0 1271,9 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 251,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0% 102% 
Támogatás 1965,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 1416,5 - - 1270,8 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1270,8 1270,8 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

1,1 1,1 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1271,9 1271,9 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1270,8 1270,8 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

1,1 1,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1271,9 1271,9 0,0 

 
 
20 05 alcím    Nemzeti támogatások 
 
 20 05 03 00 - Állattenyésztési feladatok (ÁHT-I : 029692)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 906,2 815,7 815,7 817,7 815,7 90% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0% 0% 
Támogatás 906,3 815,7 815,7 815,7 815,7 90% 100% 
Előirányzat - maradvány 1,9 - - 2,0 2,0 107% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 815,7 0,0 815,7     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

2,0 2,0 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 817,7 2,0 815,7 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 815,7 0,0 815,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

2,0 2,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 817,7 2,0 815,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 815,7   815,7 
Összes kifizetés 815,7   815,7 

 
 
 20 05 04 00 - A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (ÁHT-I : 
334740)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 2600,0 2600,0 1236,0 82,6 0% 7% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 20,0 20,0 11,4 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 2600,0 2600,0 1236,0 1236,0 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2600,0 0,0 2600,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-
1000,0 

  -1000,0   

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

38,4 0,0 38,4 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-402,4 0,0 -402,4 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1236,0 0,0 1236,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 2600,0 0,0 2600,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -364,0 0,0 -364,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
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-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 
hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-1000,0 0,0 -1000,0 

2013. évi módosított előirányzat 1236,0 0,0 1236,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 82,6   82,6 
Összes kifizetés 82,6   82,6 

 
 
 20 05 05 00 - Vadgazdálkodás támogatása (ÁHT-I : 029713)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 101,6 101,6 0,0 0,0 0% 0% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0% 0% 
Támogatás 0,0 101,6 101,6 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 101,6 0,0 101,6     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-60,8   -60,8   
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A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-40,8 0,0 -40,8 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 101,6 0,0 101,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -40,8 0,0 -40,8 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -35,4 0,0 -35,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-25,4 0,0 -25,4 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
 20 05 06 03 - Erdőfelújítás (ÁHT-I : 284301)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 163,7 193,9 193,9 100,1 95,4 58% 95% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 1,3 0,0 0,0 0,6 0,6 50% 100% 
Támogatás 147,9 193,9 193,9 90,0 90,0 61% 100% 
Előirányzat - maradvány 24,0 - - 9,5 9,5 39% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 193,9 0,0 193,9     
Módosítások jogcímenként *           
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A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-62,5   -62,5   

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

0,6 0,6 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

9,5 9,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-41,4 0,0 -41,4 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 100,1 10,1 90,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 193,9 0,0 193,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -41,4 0,0 -41,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-62,5 0,0 -62,5 

-   Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat 30 %-át, de 
legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az 
államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (Áht.30. 
§ (4) bekezdés, Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

0,6 0,6 0,0 
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-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

9,5 9,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 100,1 10,1 90,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 6,3   6,3 

− gazdasági társaság 49,0   49,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,1   1,1 

− magánszemély 39,0   39,0 
Összes kifizetés 95,4   95,4 

 
 
 20 05 06 04 - Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (ÁHT-I : 284312)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 354,7 238,8 238,8 184,7 182,4 51% 99% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 57,2 0,0 0,0 1,2 1,4 2% 124% 
Támogatás 284,0 238,8 238,8 150,6 150,6 53% 100% 
Előirányzat - maradvány 46,4 - - 32,9 32,9 71% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 238,8 0,0 238,8     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-57,5   -57,5   
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Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

1,2 1,2 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

32,9 32,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-30,7 0,0 -30,7 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 184,7 34,1 150,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 238,8 0,0 238,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -30,7 0,0 -30,7 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-57,5 0,0 -57,5 

-   Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat 30 %-át, de 
legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az 
államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (Áht.30. 
§ (4) bekezdés, Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

1,1 1,1 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

32,9 32,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 184,7 34,1 150,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
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Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 5,9   5,9 

− nonprofit társaság 0,1   0,1 

− gazdasági társaság 81,7   81,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 3,6   3,6 

− magánszemély 91,0   91,0 
Összes kifizetés 182,4   182,4 

 
 
 20 05 06 05 - Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása (ÁHT-I : 284323)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 8,7 0,0 0,0 0,1 0,1 1% 99% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 8,0 - - 0,1 0,1 1% 99% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,1 0,1 0,0 0,0 

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

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,1 0,1 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,1   0,1 
Összes kifizetés 0,1   0,1 

 
 
 20 05 07 00 - Fejlesztési típusú támogatások  (ÁHT-I : 250723)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 61,6 61,4 61,4 185,9 35,7 58% 19% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 74,4 0,0 0,0 136,3 131,8 177% 97% 
Támogatás 8,5 61,4 61,4 21,4 21,4 252% 100% 
Előirányzat - maradvány 6,9 - - 28,2 28,2 411% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 61,4 0,0 61,4     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-40,0   -40,0   

  
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

49,2 49,2 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

28,2 28,2 0,0 0,0 
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A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

87,1 87,1 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 185,9 164,5 21,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 61,4 0,0 61,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-40,0 0,0 -40,0 

-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 
intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

49,2 49,2 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

28,2 28,2 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

87,1 87,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 185,9 164,5 21,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 31,3   31,3 

− gazdasági társaság 4,4   4,4 
Összes kifizetés 35,7   35,7 

 
 
 20 05 08 00 - Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (ÁHT-I : 250734)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 
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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 58357,1 48995,0 48995,0 44623,5 43999,9 75% 99% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 462,5 0,0 0,0 122,9 140,5 30% 114% 
Támogatás 55151,8 48995,0 48995,0 44445,1 44445,1 81% 100% 
Előirányzat - maradvány 2798,3 - - 55,5 55,5 2% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 48995,0 0,0 48995,0     
Módosítások jogcímenként *           

A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-3900,0   -3900,0   

  

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 
felhasználása, valamint előirányzatának a növelése. (Áht. 
21. § (1)-(3) bekezdés, (6) bekezdés, Ávr. 23. §) 

220,0 0,0 220,0 0,0 

  

A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

55,5 55,5 0,0 0,0 

  

A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

122,9 122,9 0,0 0,0 

  

A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési 
szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat 
végre, ha a költségvetési szerv előirányzatán megtakarítás 
keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. 
(Áht. 33. § (3) bekezdés, Ávr. 41. §) 

108,0 0,0 108,0 0,0 

  

1438



A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-977,9 0,0 -977,9 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 44623,5 178,4 44445,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 48995,0 0,0 48995,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -869,9 0,0 -869,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-3900,0 0,0 -3900,0 

-   A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása, 
valamint előirányzatának a növelése. (Áht. 21. § (1)-(3) bekezdés, (6) 
bekezdés, Ávr. 23. §) 

220,0 0,0 220,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

55,5 55,5 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

122,9 122,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 44623,5 178,4 44445,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 780,6   780,6 

− más fejezet intézménye 425,6   425,6 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,6   3,6 

− nonprofit társaság 196,5   196,5 

− gazdasági társaság 35121,0   35121,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 4,2   4,2 

− magánszemély 7282,4   7282,4 

− egyéb (Központi kezelésű előirányzat, 1530/2013 Kh fel nem 
használt rész ) 

186,1   186,1 

Összes kifizetés 43999,9   43999,9 
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 20 05 10 00 - Nemzeti agrár-kárenyhítés (ÁHT-I : 265978)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 4224,3 8000,0 8000,0 12414,0 7592,0 180% 61% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 4156,7 4000,0 4000,0 4400,0 4229,8 102% 96% 
Támogatás 2101,6 4000,0 4000,0 3870,1 3870,1 184% 100% 
Előirányzat - maradvány 2101,5 - - 4143,9 4143,9 197% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 8000,0 4000,0 4000,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-62,8 0,0 -62,8 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4143,9 4143,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

400,0 400,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-67,1 0,0 -67,1 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 12414,0 8543,9 3870,1 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 8000,0 4000,0 4000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -67,1 0,0 -67,1 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -62,8 0,0 -62,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4143,9 4143,9 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

400,0 400,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 12414,0 8543,9 3870,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 2,4   2,4 

− gazdasági társaság 4004,4   4004,4 

− magánszemély 3585,2   3585,2 
Összes kifizetés 7592,0   7592,0 

 
 
 20 05 11 00 - Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (ÁHT-I : 331162)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 35,0 35,0 50,0 45,0 0% 90% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 25,0 35,0 35,0 25,0 25,0 100% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 25,0 25,0 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 35,0 0,0 35,0     

1441



Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-10,0   -10,0   

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

25,0 25,0 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 35,0 0,0 35,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő rendelkezése 

hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított 
előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - 
a Kormány egyedi határozatban jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-10,0 0,0 -10,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

25,0 25,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 50,0 25,0 25,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 10,0   10,0 

− nonprofit társaság 35,0   35,0 
Összes kifizetés 45,0   45,0 

 
 
20 06 alcím    Állat- és növénykártalanítás (ÁHT-I : 203432)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1461,5 1000,0 1000,0 1089,7 963,8 66% 88% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 122,4 0,0 0,0 0,4 104,4 85% 29168% 
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Támogatás 1250,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 80% 100% 
Előirányzat - maradvány 178,4 - - 89,3 89,3 50% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

89,3 89,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

0,4 0,4 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 1089,7 89,7 1000,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

89,3 89,3 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

0,4 0,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1089,7 89,7 1000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 232,2   232,2 

− gazdasági társaság 731,6   731,6 
Összes kifizetés 963,8   963,8 
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20 07 alcím   Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
 
 20 07 01 00 - Uniós programok árfolyamkülönbözete (ÁHT-I : 334228)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 300,0 300,0 21314,1 8884,9 0% 42% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 17162,2 17162,2 0% 100% 
Támogatás 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 4151,9 4151,9 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-300,0 0,0 -300,0 0,0 

  
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

17162,2 17162,2 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

4151,9 4151,9 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 21314,1 21314,1 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
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2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -300,0 0,0 -300,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá 

tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat 30 %-át, de 
legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az 
államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (Áht.30. 
§ (4) bekezdés, Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

17162,2 17162,2 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4151,9 4151,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 21314,1 21314,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 26,0   26,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3894,0   3894,0 

− egyéb (Központi kezelésű előirányzat) 4964,9   4964,9 
Összes kifizetés 8884,9   8884,9 

 
 
 20 07 02 00 - Egyéb EU által nem térített kiadások (ÁHT-I : 334239)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 1000,0 1000,0 2671,7 2026,9 0% 76% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 150,3 4824,4 0% 3209% 
Támogatás 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 1521,4 1333,4 0% 88% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0     
Módosítások jogcímenként *           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 50,1 50,1 0,0 0,0   
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közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 
Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi 
előirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, 
az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után használható fel. (Áht.30. § (4) bekezdés, 
Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

100,3 100,3 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1521,4 1521,4 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 2671,7 1671,7 1000,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1000,0 0,0 1000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 

intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

50,1 50,1 0,0 

-   Ha az Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá 
tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 
eléri az előbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat 30 %-át, de 
legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az 
államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (Áht.30. 
§ (4) bekezdés, Ávr. 35. § (2)  bekezdés) 

100,3 100,3 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1521,4 1521,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2671,7 1671,7 1000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
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működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 2,6   2,6 

− egyéb (Központi kezelésű előirányzat) 2024,3   2024,3 
Összes kifizetés 2026,9   2026,9 

 
 
20 10 02 00    Termőföldvédelem támogatása (ÁHT-I : 029681)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 0,0 0% 80% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 80% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

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 *           
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 
20 11 alcím   Vidékfejlesztési és halászati programok 
 
 20 11 02 01 - I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
(ÁHT-I : 272689)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 79967,8 87172,1 87172,1 115385,5 93093,3 116% 81% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 63315,6 61873,9 61873,9 84813,6 69901,2 110% 82% 
Támogatás 63315,6 25298,2 25298,2 20967,2 20967,2 110% 100% 
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Előirányzat - maradvány 7167,7 - - 9604,7 9604,8 134% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 87172,1 61873,9 25298,2     
Módosítások jogcímenként *           
A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása 
esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. § (3) bekezdés) 

-8640,7 -8640,7 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

9604,8 9604,8 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 
36. § (4) bekezdés) 

31580,3 31580,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-4331,0 0,0 -4331,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 115385,5 94418,3 20967,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 87172,1 61873,9 25298,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -4331,0 0,0 -4331,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat 

csökkenteni kell. (Áht. 30. § (3) bekezdés) 
-8640,7 -8640,7 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

9604,7 9604,7 0,0 
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-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

31580,4 31580,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 115385,5 94418,3 20967,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 0,6   0,6 

− más fejezet intézménye 41,5   41,5 

− nonprofit társaság 2195,3   2195,3 

− gazdasági társaság 85270,3   85270,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 384,9   384,9 

− magánszemély 5200,7   5200,7 
Összes kifizetés 93093,3   93093,3 

 
 
 20 11 02 02 - II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése (ÁHT-I : 272690)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 92651,9 75879,7 75879,7 90351,9 79354,5 86% 88% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 73911,2 54070,6 54070,6 66538,3 63230,7 86% 95% 
Támogatás 18491,4 21809,1 21809,1 23809,1 23809,1 129% 100% 
Előirányzat - maradvány 253,8 - - 4,5 4,5 2% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 75879,7 54070,6 21809,1     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

4,5 4,5 0,0 0,0 
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A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

12467,7 12467,7 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

2000,0 0,0 2000,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 90351,9 66542,8 23809,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 75879,7 54070,6 21809,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 2000,0 0,0 2000,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

4,5 4,5 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

12467,7 12467,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 90351,9 66542,8 23809,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 1413,3   1413,3 

− más fejezet intézménye 269,9   269,9 

− nonprofit társaság 1452,6   1452,6 

− gazdasági társaság 46491,7   46491,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 139,7   139,7 

− magánszemély 29587,3   29587,3 
Összes kifizetés 79354,5   79354,5 

 
 
 20 11 02 03 - III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése (ÁHT-I : 272701)  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 33457,6 39381,3 39381,3 60438,5 24854,5 74% 41% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 25603,1 28521,3 28521,3 44111,0 18754,4 73% 43% 
Támogatás 8995,5 10860,0 10860,0 10860,0 10860,0 121% 100% 
Előirányzat - maradvány 4326,5 - - 5467,5 5467,5 126% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 39381,3 28521,3 10860,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

5467,5 5467,5 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

15589,7 15589,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 60438,5 49578,6 10860,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 39381,3 28521,3 10860,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

5467,5 5467,5 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

15589,7 15589,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 60438,5 49578,5 10860,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 7158,1   7158,1 

− gazdasági társaság 10597,3   10597,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 5746,9   5746,9 

− magánszemély 1352,2   1352,2 
Összes kifizetés 24854,5   24854,5 

 
 
 20 11 02 04 - IV. tengely: Leader programok (ÁHT-I : 277578)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 6809,4 9473,7 9473,7 20400,9 13592,9 200% 67% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 5822,5 7343,2 7343,2 15906,5 10792,7 185% 68% 
Támogatás 1865,4 2130,5 2130,5 2130,5 2130,5 114% 100% 
Előirányzat - maradvány 1485,4 - - 2363,9 2363,9 159% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9473,7 7343,2 2130,5     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

2363,9 2363,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

8563,3 8563,3 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 20400,9 18270,4 2130,5 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
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2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 9473,7 7343,2 2130,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

2363,9 2363,9 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

8563,3 8563,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 20400,9 18270,4 2130,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 7 661,9   7661,9 

− gazdasági társaság 2940,0   2940,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 2464,8   2464,8 

− magánszemély 526,2   526,2 
Összes kifizetés 13592,9   13592,9 

 
 
 20 11 02 05 - Technikai segítségnyújtás (ÁHT-I : 272712)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 4467,2 5700,0 5700,0 13007,1 5611,5 126% 43% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 3310,7 4215,1 4215,1 10116,3 4647,4 140% 46% 
Támogatás 1563,0 1484,9 1484,9 1484,9 1484,9 95% 100% 
Előirányzat - maradvány 999,3 - - 1405,9 1405,9 141% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5700,0 4215,1 1484,9     
Módosítások jogcímenként *           
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A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-
153.§) 

1405,9 1405,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

5901,2 5901,2 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 13007,1 11522,2 1484,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 5700,0 4215,1 1484,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

1405,9 1405,9 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

5901,2 5901,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 13007,1 11522,2 1484,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 5525,4   5525,4 

− más fejezet intézménye 2,5   2,5 

− gazdasági társaság 83,6   83,6 
Összes kifizetés 5611,5   5611,5 

 
 
 20 11 03 01 - Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 
és forgalmazása (II. tengely) (ÁHT-I : 277512)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 3200,4 1848,4 1848,4 4914,0 1616,6 51% 33% 
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   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 2385,9 1386,3 1386,3 3686,9 1211,7 51% 33% 
Támogatás 717,0 462,1 462,1 462,1 462,1 64% 100% 
Előirányzat - maradvány 819,9 - - 765,0 765,0 93% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1848,4 1386,3 462,1     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

765,0 765,0 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

2300,6 2300,6 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 4914,0 4451,9 462,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1848,4 1386,3 462,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

765,0 765,0 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

2300,6 2300,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 4914,0 4451,9 462,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 3,0   3,0 

− gazdasági társaság 1569,5   1569,5 

− magánszemély 44,1   44,1 
Összes kifizetés 1616,6   1616,6 
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 20 11 03 02 - Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) (ÁHT-I : 277523)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 552,4 552,4 2612,0 34,7 0% 1% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 414,3 414,3 1959,0 17,4 0% 1% 
Támogatás 156,3 138,1 138,1 138,1 138,1 88% 100% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 514,9 34,7 0% 7% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 552,4 414,3 138,1     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

514,9 514,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

1544,7 1544,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 2612,0 2473,9 138,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 552,4 414,3 138,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

514,9 514,9 0,0 

1456



-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

1544,7 1544,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2612,0 2473,9 138,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 34,7   34,7 
Összes kifizetés 34,7   34,7 

 
 
 20 11 03 03 - Technikai segítségnyújtás (V. tengely)  (ÁHT-I : 277534)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 103,0 112,0 112,0 311,6 111,3 108% 36% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 77,3 84,0 84,0 233,7 83,5 108% 36% 
Támogatás 26,7 28,0 28,0 28,0 28,0 105% 100% 
Előirányzat - maradvány 25,7 - - 49,9 49,9 194% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 112,0 84,0 28,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

49,9 49,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

149,7 149,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 311,6 283,6 28,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 112,0 84,0 28,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

49,9 49,9 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

149,7 149,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 311,6 283,6 28,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 91,0   91,0 

− gazdasági társaság 20,3   20,3 
Összes kifizetés 111,3   111,3 

 
 
20 13 alcím    Peres ügyek (ÁHT-I : 338528)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 0,0 100,0 100,0 100,0 516,3 0% 516% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 0,0 100,0 100,0 100,0 567,0 0% 567% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 0% 0% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0     
Módosítások jogcímenként *           
2013. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 516,3   516,3 
Összes kifizetés 516,3   516,3 

 
 
20 14 alcím    Fejezeti általános tartalék (ÁHT-I : 004536)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 48,6 130,4 130,4 13,4 13,4 28% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 61,6 130,4 130,4 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 0,0 - - 13,4 13,4 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 130,4 0,0 130,4     
Módosítások jogcímenként *           
A központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. eltérő 
rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló 
törvény által megállapított előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, 
kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban 
jogosult.(Áht. 33. § (1) bekezdés, Ávr. 38. §) 

-27,6 0,0 -27,6 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

13,4 13,4 0,0 0,0 
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A fejezetet irányító szerv – az Áht. 32. § b) –g) pontja 
szerinti előirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok terhére – a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes engedélyével – a fejezeten belül átcsoportosítást 
hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges. 
(Áht.33. § (4) bekezdés, Ávr. 41.§) 

-102,8 0,0 -102,8 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 130,4 0,0 130,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -102,8 0,0 -102,8 
- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -27,6 0,0 -27,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

13,0 13,0 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

0,4 0,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 13,4 13,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,4   0,4 

− nonprofit társaság 13,0   13,0 
Összes kifizetés 13,4   13,4 

 
 
20 15 alcím    Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (ÁHT-I : 265045)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 5500,0 5500,0 0% 100% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Támogatás 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
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Előirányzat - maradvány 0,0 - - 5500,0 5500,0 0% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

5500,0 5500,0 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 5500,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

5500,0 5500,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 5500,0 5500,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 1417,2   1417,2 

− más fejezet intézménye 163,8   163,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3919,0   3919,0 
Összes kifizetés 5500,0   5500,0 

 
 
20 16 alcím    SAPARD intézkedések (ÁHT-I : 248823)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 39,9 0,0 0,0 2028,5 2008,8 5040% 99% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 59,8 0,0 0,0 3,2 4,2 7% 132% 
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Támogatás 1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 39,9 - - 2025,3 2008,8 5040% 99% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és 
felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 
engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás 
után használható fel, amennyiben az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes engedélye nem szükséges. (Áht. 
30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

0,5 0,5 0,0 0,0 

  
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

2025,3 2025,3 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

2,7 2,7 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 2028,5 2028,5 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, 

intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 
használható fel, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélye nem szükséges. (Áht. 30. § (3) bekezdés, Ávr. 35. § (1) bekezdés) 

0,5 0,5 0,0 

-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 
évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

2025,3 2025,3 0,0 
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-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

2,7 2,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2028,5 2028,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 0,5   0,5 

− egyéb (EU-nak) 2008,3   2008,3 
Összes kifizetés 2008,8   2008,8 

 
 
20 17 alcím    Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (ÁHT-I : 258267)  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

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 298,9 0,0 0,0 234,8 216,2 72% 92% 
   ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Bevétel 343,9 0,0 0,0 187,9 219,4 64% 117% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
Előirányzat - maradvány 1,9 - - 46,9 46,9 2414% 100% 
Létszám (fő)  ** *     **     

 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0     
Módosítások jogcímenként *           
A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatai a költségvetési évet megelőző év 
előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon 
megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

46,9 46,9 0,0 0,0 

  
A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) 
pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a bevételek 
tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – 
módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült 
összeggel megemelheti. (Áht. 31. § (3) bekezdés, Ávr. 36. 
§ (4) bekezdés) 

187,9 187,9 0,0 0,0 

  
2013. évi módosított előirányzat 234,8 234,8 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
-   A fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési 

évet megelőző év előirányzat-maradványának összegével a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetők. (Áht. 86. § (1) 
bekezdés, Ávr. 151-153.§) 

46,9 46,9 0,0 

-   A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 
előirányzatait az Ávr. 2. § b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a 
bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. § 
(3) bekezdés, Ávr. 36. § (4) bekezdés) 

187,9 187,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 234,8 234,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  I/2J. számú melléklet 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 46,9   46,9 

− gazdasági társaság 0,6   0,6 

− magánszemély 2,7   2,7 

− egyéb (EU-nak) 166,0   166,0 
Összes kifizetés 216,2   216,2 
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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

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 418 870,7 375 233,2 563,6 558 306,6 421 426,441 290,2147 722,0-6 502,4375 796,8 182 509,8

1. Költségvetési szerv 88 611,6 59 880,5 563,6 115 254,4 103 090,641 290,210 708,52 811,660 444,1 54 810,3

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

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

01/01  Személyi juttatások 31 764,5 28 478,1 443,8 38 543,6 36 806,66 195,11 010,92 415,728 921,9 9 621,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 283,5 7 656,3 119,8 10 009,5 9 395,61 370,2227,5635,77 776,1 2 233,4

01/03  Dologi kiadások 33 788,9 18 745,1 -- 42 215,3 37 086,117 144,66 538,9-213,318 745,1 23 470,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,6 -- -- 79,9 59,478,81,1---- 79,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 5 577,5 3 143,7 -- 4 032,9 3 520,5678,3210,9--3 143,7 889,2

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

02/01  Beruházások 8 408,6 1 824,0 -- 17 207,9 13 674,813 072,02 338,4-26,51 824,0 15 383,9

02/02  Felújítások 563,0 10,0 -- 1 565,9 1 008,31 194,1361,8--10,0 1 555,9

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 188,0 23,3 -- 1 599,4 1 539,31 557,119,0--23,3 1 576,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 330 259,1 315 352,7 -- 443 052,2 318 335,8--137 013,5-9 314,0315 352,7 127 699,5

330 259,1 315 352,7 -- 443 052,2 318 335,8--137 013,5-9 314,0315 352,7 127 699,5

BEVÉTELEK 243 039,0 181 960,6 -- 312 645,7 259 827,931 801,898 883,3--181 960,6 130 685,1

1. Költségvetési szerv 50 124,6 20 051,9 -- 59 990,8 59 439,031 801,88 137,1--20 051,9 39 938,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 192 914,4 161 908,7 -- 252 654,9 200 388,9--90 746,2--161 908,7 90 746,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 43 456,2 -- -- 58 252,6 53 403,39 488,448 764,2---- 58 252,6

1. Költségvetési szerv 5 694,7 -- -- 9 488,4 8 657,09 488,4------ 9 488,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 37 761,5 -- -- 48 764,2 44 746,3--48 764,2---- 48 764,2

TÁMOGATÁSOK 189 688,1 193 272,6 563,6 187 408,3 187 875,3--74,5-6 502,4193 836,2 -6 427,9

1. Költségvetési szerv 42 541,1 39 828,6 563,6 45 775,2 45 775,2--2 571,42 811,640 392,2 5 383,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 147 147,0 153 444,0 -- 141 633,1 142 100,1---2 496,9-9 314,0153 444,0 -11 810,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 9 012,0 8 141,0 -- 11 088,0 12 032,0------8 141,0 --

1. Költségvetési szerv 9 012,0 8 141,0 -- 11 088,0 12 032,0------8 141,0 --

LÉTSZÁMKERET 8 015,0 -- -- -- 12 842,0-------- --

1. Költségvetési szerv 8 015,0 -- -- -- 12 842,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 57 312,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 79 680,1
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 10 147,8 5 725,7 -- 11 010,6 9 542,14 810,8666,8-192,75 725,7 5 284,9 -- --

1 Működési költségvetés 9 954,8 5 710,7 -- 10 090,5 9 034,43 905,7666,8-192,75 710,7 4 379,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 830,1 3 551,6 -- 4 252,4 4 019,0519,6150,131,13 551,6 700,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 028,4 3 141,2 -- 3 228,8 3 176,9------3 141,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 618,8 193,7 -- 711,8 593,2------193,7 --

Külső személyi juttatások 182,9 216,7 -- 311,8 248,9------216,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 026,1 961,5 -- 1 144,3 1 067,8114,060,48,4961,5 182,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 940,0 921,5 -- 1 052,4 991,6------921,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 80,9 34,0 -- 88,2 72,5------34,0 --

Táppénz hozzájárulás 5,2 6,0 -- 3,7 3,7------6,0 --

 / 3 Dologi kiadások 5 053,3 1 197,6 -- 3 454,0 2 707,82 035,7452,9-232,21 197,6 2 256,4 -- --

Készletbeszerzés 5,5 -- -- 7,2 5,1-------- --

Kommunikációs szolgáltatások 86,1 38,9 -- 318,1 148,2------38,9 --

Szolgáltatás 3 454,9 178,3 -- 516,1 456,1------178,3 --

Vásárolt közszolgáltatások 9,2 8,2 -- 7,9 7,3------8,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 257,2 185,7 -- 534,6 373,8------185,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 6,4 15,0 -- 10,3 10,4------15,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 438,5 246,3 -- 617,4 545,6------246,3 --

Költségvetési befizetések 60,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 105,3 60,3 -- 180,5 150,7------60,3 --

Realizált árfolyamveszteségek 1,0 -- -- 0,5 0,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 115,9 108,8 -- 404,1 289,3------108,8 --

Egyéb dologi kiadások 512,4 356,1 -- 857,3 720,9------356,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,3 -- -- 1 239,8 1 239,81 236,43,4---- 1 239,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 41,3 41,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 41,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20,3 -- -- 1 198,5 1 198,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 15,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 4,9 -- -- -- 5,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 1 192,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

25,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 193,0 15,0 -- 920,1 507,7905,1----15,0 905,1 -- --1468
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 / 1 Beruházások 114,2 10,0 -- 903,2 490,8893,2----10,0 893,2 -- --

Intézményi beruházási kiadások 114,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 78,8 5,0 -- 16,9 16,911,9----5,0 11,9 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 78,8 5,0 -- 16,7 16,7------5,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 78,8 5,0 -- 16,7 16,7------5,0 --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 0,2 0,2-------- --

BEVÉTELEK 5 181,1 137,3 -- 4 145,5 4 136,53 897,3110,9--137,3 4 008,2 -- --

1 Működési költségvetés 4 789,2 132,3 -- 3 536,6 3 527,63 293,5110,8--132,3 3 404,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 265,2 125,5 -- 236,3 228,1------125,5 --

Alaptevékenység bevételei 5,6 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 244,3 110,5 -- 217,0 210,5------110,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 15,3 15,0 -- 19,3 17,6------15,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4 516,8 -- -- 3 283,4 3 283,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1,7 -- -- -- 260,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 995,3 -- -- -- 3 022,7-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

3 519,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7,2 -- -- 10,1 10,1-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 1,6-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 7,2 -- -- -- 8,5-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 6,8 -- 6,8 6,0------6,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 391,9 5,0 -- 608,9 608,9603,80,1--5,0 603,9 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 15,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 297,4 -- -- 590,2 590,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

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

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

297,4 -- -- -- 589,7-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

79,4 5,0 -- 18,6 18,6------5,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 0,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 1,0-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

78,9 5,0 -- 16,9 17,0------5,0 --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,1 -- -- 0,1 0,1-------- --

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 516,3 -- -- 913,5 565,0913,5------ 913,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 428,0 -- -- 592,1 541,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 88,3 -- -- 321,4 23,9-------- --1469
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TÁMOGATÁSOK 5 292,3 5 588,4 -- 5 951,6 5 951,6--555,9-192,75 588,4 363,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 5 292,3 5 578,4 -- 5 941,6 5 941,6------5 578,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 10,0 -- 10,0 10,0------10,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 841,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 111,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 603 598 -- ----598 -- -- 589598

LÉTSZÁMKERET 598 -- -- ------ -- -- 685--

Szakigazgatási intézmények ( 16019 Nem bontott előirányzatok )2

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

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( 10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása )12

KIADÁSOK 15 056,0 11 057,6 -- 18 791,1 16 703,14 328,43 307,997,211 057,6 7 733,5 -- --

1 Működési költségvetés 14 725,6 10 454,8 -- 16 678,4 14 941,83 387,32 739,197,210 454,8 6 223,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 560,4 4 558,8 -- 5 246,4 4 859,3460,1151,076,54 558,8 687,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 727,9 4 088,1 -- 4 331,1 3 952,4------4 088,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 653,9 342,5 -- 678,0 669,7------342,5 --

Külső személyi juttatások 178,6 128,2 -- 237,3 237,2------128,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 212,6 1 230,8 -- 1 407,2 1 263,7111,244,620,61 230,8 176,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 132,8 1 168,8 -- 1 304,9 1 161,5------1 168,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 62,0 62,0 -- 88,0 88,0------62,0 --

Táppénz hozzájárulás 5,2 -- -- 2,5 2,4-------- --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 12,6 -- -- 11,8 11,8-------- --

 / 3 Dologi kiadások 7 755,1 4 665,2 -- 9 000,6 7 936,92 525,21 810,10,14 665,2 4 335,4 -- --

Készletbeszerzés 1 198,4 755,4 -- 1 335,1 1 335,1------755,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 696,0 438,7 -- 674,2 671,1------438,7 --

Szolgáltatás 2 988,0 1 883,9 -- 3 966,5 2 914,7------1 883,9 --

Vásárolt közszolgáltatások -- -- -- 57,4 57,5-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 222,9 768,6 -- 1 305,7 1 295,4------768,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 626,3 397,0 -- 544,2 544,6------397,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 109,2 68,8 -- 233,5 233,5------68,8 --

Költségvetési befizetések 354,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 174,1 109,7 -- 556,9 556,9------109,7 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 -- -- 0,4 0,3-------- --

Egyéb dologi kiadások 385,7 243,1 -- 326,7 327,8------243,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 197,5 -- -- 1 024,2 881,9290,8733,4---- 1 024,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 574,5 -- -- 791,1 721,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 574,5 -- -- -- 718,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek -- -- -- -- 2,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

-- -- -- -- 0,7-------- --
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2013. évi 
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75,5 -- -- 233,1 160,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 35,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 18,8 -- -- -- 124,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 12,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 44,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 22,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 330,4 602,8 -- 2 112,7 1 761,3941,1568,8--602,8 1 509,9 -- --

 / 1 Beruházások 294,7 602,8 -- 1 561,1 1 358,0558,0400,3--602,8 958,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 294,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 7,1 -- -- 461,4 332,7311,9149,5---- 461,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 28,6 -- -- 90,2 70,671,219,0---- 90,2 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 28,6 -- -- 90,2 70,6-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 28,6 -- -- 71,2 70,6-------- --

BEVÉTELEK 10 529,5 6 058,5 -- 12 699,1 12 376,53 104,43 536,2--6 058,5 6 640,6 -- --

1 Működési költségvetés 10 496,8 6 058,5 -- 12 578,4 12 301,53 033,23 486,7--6 058,5 6 519,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 7 335,2 2 058,5 -- 2 676,1 2 881,3------2 058,5 --

Alaptevékenység bevételei 4 605,9 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 050,3 1 545,5 -- 2 070,6 2 266,4------1 545,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 678,5 513,0 -- 605,5 614,9------513,0 --

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

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2 317,8 -- -- 2 215,0 1 435,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 31,5 -- -- -- 393,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1 287,5 -- -- -- 1 041,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

995,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 843,8 -- -- 818,2 628,7-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 1,2 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 6,4 -- -- -- 0,6-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 836,2 -- -- -- 627,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 4 000,0 -- 6 869,1 7 356,5------4 000,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 32,7 -- -- 120,7 75,071,249,5---- 120,7 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 4,1 -- -- 49,5 1,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

28,6 -- -- 71,2 73,2-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

28,6 -- -- 71,2 73,2-------- --1471
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 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei -- -- -- -- 0,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 860,8 -- -- 1 224,0 1 198,31 224,0------ 1 224,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 787,8 -- -- 797,9 772,2-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 73,0 -- -- 426,1 426,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 4 858,3 4 999,1 -- 4 868,0 4 868,0---228,397,24 999,1 -131,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 4 855,5 4 500,0 -- 4 868,0 4 868,0------4 500,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 2,8 499,1 -- -- --------499,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 192,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 739,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 086 1 123 -- ----1 123 -- -- 1 1231 123

LÉTSZÁMKERET 1 086 -- -- ------ -- -- 1 230--

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )22

KIADÁSOK 53,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 51,2 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 16,2 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 13,3 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 2,2 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 0,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

Társadalombiztosítási járulék 4,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 16,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 0,8 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 0,6 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 7,7 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2,9 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2,5 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 0,7 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 0,9 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,6 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 14,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 14,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 2,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 2,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,6 -- -- -- ---------- --1472
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Működési célra kapott juttatások az EU-tól 3,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 18,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 27,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 27,5 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -3,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 18 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 18 -- -- ------ -- -- ----

Földmérési és Távérzékelési Intézet ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )3

KIADÁSOK 2 948,4 1 666,0 -- 4 779,1 4 405,62 195,7915,02,41 666,0 3 113,1 -- --

1 Működési költségvetés 2 749,3 1 666,0 -- 3 808,8 3 548,91 230,0910,42,41 666,0 2 142,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 992,9 856,1 -- 1 327,9 1 268,5464,95,01,9856,1 471,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 808,2 834,9 -- 916,8 916,6------834,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 150,6 16,2 -- 380,7 323,0------16,2 --

Külső személyi juttatások 34,1 5,0 -- 30,4 28,9------5,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

262,4 231,2 -- 353,2 336,6120,21,30,5231,2 122,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 244,8 226,7 -- 332,9 316,4------226,7 --

Egészségügyi hozzájárulás 16,9 4,5 -- 19,5 19,5------4,5 --

Táppénz hozzájárulás 0,7 -- -- 0,8 0,7-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 464,6 578,7 -- 2 086,9 1 903,01 208,5299,7--578,7 1 508,2 -- --

Készletbeszerzés 50,8 26,3 -- 70,4 67,3------26,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 265,4 160,1 -- 357,6 332,4------160,1 --

Szolgáltatás 456,4 102,5 -- 777,3 729,1------102,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 209,1 83,0 -- 314,9 293,0------83,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 229,6 60,0 -- 322,9 240,1------60,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 45,3 9,7 -- 56,6 56,3------9,7 --

Költségvetési befizetések 94,1 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 38,8 107,1 -- 140,4 140,5------107,1 --

Realizált árfolyamveszteségek 1,9 -- -- 0,1 0,1-------- --

Egyéb dologi kiadások 73,2 30,0 -- 46,7 44,2------30,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,4 -- -- 40,8 40,8-563,6604,4---- 40,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 29,4 -- -- 39,3 39,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 29,4 -- -- -- 39,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 1,5 1,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 1,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 199,1 -- -- 970,3 856,7965,74,6---- 970,3 -- --

 / 1 Beruházások 189,2 -- -- 941,1 840,2936,54,6---- 941,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 189,2 -- -- -- ---------- --1473
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 / 2 Felújítások 8,4 -- -- 23,0 10,323,0------ 23,0 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,5 -- -- 6,2 6,26,2------ 6,2 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,5 -- -- 6,2 6,2-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 1,5 -- -- 6,2 6,2-------- --

BEVÉTELEK 3 002,7 1 666,0 -- 3 890,5 3 890,51 933,2291,3--1 666,0 2 224,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 949,0 1 666,0 -- 3 083,2 3 083,21 128,1289,1--1 666,0 1 417,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 961,3 440,9 -- 685,3 672,9------440,9 --

Alaptevékenység bevételei 1 310,0 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 520,7 347,2 -- 545,5 535,7------347,2 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 130,2 93,7 -- 137,4 134,8------93,7 --

Kamatbevételek 0,4 -- -- 2,4 2,4-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 2,4 2,4-------- --

Kamatbevételek 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 942,5 -- -- 1 066,2 1 066,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 32,6 -- -- -- 262,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 303,5 -- -- -- 796,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 7,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

606,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 45,2 25,1 -- 86,9 86,9------25,1 --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- 25,1 -- -- --------25,1 --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 1,3-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 45,2 -- -- -- 85,6-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 1 200,0 -- 1 244,8 1 257,3------1 200,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 53,7 -- -- 807,3 807,3805,12,2---- 807,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 2,0 -- -- 2,2 2,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 49,8 -- -- 798,6 798,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

45,8 -- -- -- 102,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

4,0 -- -- -- 696,5-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,9 -- -- 6,5 6,6-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

1,9 -- -- 6,5 6,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 172,5 -- -- 262,5 262,5262,5------ 262,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 121,7 -- -- 181,3 181,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 50,8 -- -- 81,2 81,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 35,7 -- -- 626,1 626,1--623,72,4-- 626,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 35,4 -- -- 574,6 574,6-------- --1474
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2 Felhalmozási kiadások támogatása 0,3 -- -- 51,5 51,5-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 262,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 373,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 212 200 -- ----200 -- -- 223210

LÉTSZÁMKERET 200 -- -- ------ -- -- 230--

Állami Ménesgazdaság ( 10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások )4

KIADÁSOK 391,9 399,6 -- 628,4 469,619,423,3186,1399,6 228,8 -- --

1 Működési költségvetés 369,4 371,1 -- 433,9 429,734,423,35,1371,1 62,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 100,7 98,6 -- 104,2 104,1----5,698,6 5,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 81,6 92,9 -- 87,1 87,1------92,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 18,2 5,7 -- 14,0 13,9------5,7 --

Külső személyi juttatások 0,9 -- -- 3,1 3,1-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

26,4 26,6 -- 25,3 25,1-2,8--1,526,6 -1,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 24,7 26,6 -- 23,9 23,7------26,6 --

Egészségügyi hozzájárulás 1,4 -- -- 1,1 1,1-------- --

Táppénz hozzájárulás 0,3 -- -- 0,3 0,3-------- --

 / 3 Dologi kiadások 242,3 245,9 -- 304,4 300,537,223,3-2,0245,9 58,5 -- --

Készletbeszerzés 68,9 95,3 -- 89,9 89,1------95,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 2,1 2,4 -- 2,8 2,3------2,4 --

Szolgáltatás 106,3 87,2 -- 125,8 125,2------87,2 --

Vásárolt közszolgáltatások 0,3 2,2 -- 1,3 0,3------2,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 45,3 42,9 -- 53,5 53,4------42,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2,4 5,4 -- 5,4 4,7------5,4 --

Adók, díjak, befizetések 6,5 6,6 -- 13,0 12,8------6,6 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 -- -- 0,2 0,2-------- --

Egyéb dologi kiadások 10,3 3,9 -- 12,5 12,5------3,9 --

2 Felhalmozási költségvetés 22,5 28,5 -- 194,5 39,9-15,0--181,028,5 166,0 -- --

 / 1 Beruházások 22,5 28,5 -- 194,5 39,9-15,0--181,028,5 166,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 22,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 154,1 169,5 -- 194,0 190,919,25,3--169,5 24,5 -- --

1 Működési költségvetés 151,4 161,5 -- 186,0 184,419,25,3--161,5 24,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 94,3 120,4 -- 125,8 124,2------120,4 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 52,8 74,3 -- 68,2 67,6------74,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 41,4 46,1 -- 57,4 56,4------46,1 --

Kamatbevételek 0,1 -- -- 0,2 0,2-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Kamatbevételek 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 57,1 41,1 -- 60,2 60,2------41,1 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 57,1 41,1 -- -- 59,7------41,1 --1475
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Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

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

2 Felhalmozási költségvetés 2,7 8,0 -- 8,0 6,5------8,0 -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 2,7 8,0 -- 8,0 6,5------8,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,2 0,20,2------ 0,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 0,2 0,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 238,0 230,1 -- 434,2 434,2--18,0186,1230,1 204,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 238,0 230,1 -- 253,2 253,2------230,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- 181,0 181,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 155,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 49 53 -- ----53 -- -- 5353

LÉTSZÁMKERET 53 -- -- ------ -- -- 53--

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )5

KIADÁSOK 16 300,1 11 421,0 -- 17 461,7 16 574,47 227,9-1 227,840,611 421,0 6 040,7 -- --

1 Működési költségvetés 16 206,3 11 373,1 -- 16 001,7 15 144,95 815,8-1 227,840,611 373,1 4 628,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 6 327,8 3 719,4 -- 7 152,8 6 943,33 362,1--71,33 719,4 3 433,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 5 328,7 3 501,5 -- 5 521,2 5 521,2------3 501,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 870,2 217,9 -- 1 528,4 1 318,9------217,9 --

Külső személyi juttatások 128,9 -- -- 103,2 103,2-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 644,3 1 004,2 -- 1 839,8 1 785,7816,4--19,21 004,2 835,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 520,5 974,9 -- 1 614,5 1 560,5------974,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 113,4 29,3 -- 217,1 217,0------29,3 --

Táppénz hozzájárulás 10,4 -- -- 8,2 8,2-------- --

 / 3 Dologi kiadások 5 237,4 3 505,8 -- 5 982,1 5 624,92 500,226,0-49,93 505,8 2 476,3 -- --

Készletbeszerzés 196,6 223,3 -- 196,3 194,9------223,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 586,3 809,5 -- 1 984,3 1 760,1------809,5 --

Szolgáltatás 1 492,4 1 565,1 -- 1 653,4 1 648,8------1 565,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 808,0 595,3 -- 983,8 907,9------595,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 23,5 22,4 -- 13,0 13,1------22,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 30,0 28,3 -- 38,7 38,7------28,3 --

Költségvetési befizetések 6,7 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 231,9 219,8 -- 336,2 336,2------219,8 --

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

Egyéb dologi kiadások 861,7 42,1 -- 776,4 725,2------42,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 996,8 3 143,7 -- 1 027,0 791,0-862,9-1 253,8--3 143,7 -2 116,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 67,2 -- -- 787,8 707,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 67,2 -- -- -- 707,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80,9 3 143,7 -- 239,2 83,1------3 143,7 --1476
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Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 74,3 3 143,7 -- -- 63,8------3 143,7 --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 6,6 -- -- -- 19,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1 137,8 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 710,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 93,8 47,9 -- 1 460,0 1 429,51 412,1----47,9 1 412,1 -- --

 / 1 Beruházások 93,8 47,9 -- 1 458,9 1 428,41 411,0----47,9 1 411,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 93,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 1,1 1,11,1------ 1,1 -- --

BEVÉTELEK 5 107,3 50,0 -- 5 740,0 5 686,05 682,57,5--50,0 5 690,0 -- --

1 Működési költségvetés 5 104,5 50,0 -- 4 872,6 4 818,54 822,6----50,0 4 822,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 49,4 50,0 -- 50,0 49,0------50,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 35,3 43,8 -- 46,3 45,3------43,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 12,6 6,2 -- 3,7 3,7------6,2 --

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

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4 916,2 -- -- 4 773,7 4 720,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 2,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 2 616,8 -- -- -- 4 718,0-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

2 299,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 138,9 -- -- 48,9 48,9-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 138,9 -- -- -- 48,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,8 -- -- 867,4 867,5859,97,5---- 867,4 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 2,8 -- -- 7,5 7,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 859,9 859,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 859,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 320,8 -- -- 1 545,4 1 545,41 545,4------ 1 545,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 320,8 -- -- 1 364,1 1 364,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 181,3 181,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 12 417,4 11 371,0 -- 10 176,3 10 176,3---1 235,340,611 371,0 -1 194,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 12 187,4 11 371,0 -- 10 127,3 10 127,3------11 371,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 230,0 -- -- 49,0 49,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 545,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 833,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 608 980 -- ----980 -- -- 1 626980

LÉTSZÁMKERET 980 -- -- ------ -- -- 1 809--

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei ( 04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás )6

KIADÁSOK 6 031,8 5 408,2 563,6 13 083,0 11 667,82 876,31 033,63 201,35 971,8 7 111,2 -- --

1 Működési költségvetés 5 516,8 5 407,3 563,6 10 795,7 10 206,4597,61 025,93 201,35 970,9 4 824,8 -- --1477



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 2 741,9 3 043,4 443,8 5 554,7 5 336,7-311,9103,32 276,13 487,2 2 067,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 088,9 2 519,0 -- 4 687,1 4 387,1------2 519,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 446,7 414,8 -- 629,9 627,6------414,8 --

Külső személyi juttatások 206,3 109,6 -- 237,7 322,0------109,6 --

Személyi juttatások (nem bontott) -- -- 443,8 -- --------443,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

699,7 807,1 119,8 1 402,8 1 289,1-146,222,9599,2926,9 475,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 687,3 800,1 -- 1 386,2 1 269,8------800,1 --

Egészségügyi hozzájárulás 7,8 3,3 -- 11,1 13,3------3,3 --

Táppénz hozzájárulás 4,3 3,7 -- 5,5 6,0------3,7 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0,3 -- -- -- ---------- --

Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) -- -- 119,8 -- --------119,8 --

 / 3 Dologi kiadások 2 025,8 1 556,8 -- 3 688,9 3 453,5907,5898,6326,01 556,8 2 132,1 -- --

Készletbeszerzés 557,2 421,7 -- 975,9 979,5------421,7 --

Kommunikációs szolgáltatások 31,5 31,9 -- 50,0 47,1------31,9 --

Szolgáltatás 776,8 699,8 -- 1 444,8 1 266,2------699,8 --

Vásárolt közszolgáltatások 19,2 11,6 -- 28,4 40,7------11,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 340,3 221,0 -- 535,7 551,8------221,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 109,6 52,7 -- 90,2 55,2------52,7 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 37,1 17,3 -- 60,1 56,0------17,3 --

Adók, díjak, befizetések 61,2 76,4 -- 170,3 189,1------76,4 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 -- -- 0,1 0,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 60,4 16,9 -- 174,8 161,7------16,9 --

Egyéb dologi kiadások 32,0 7,5 -- 158,6 105,8------7,5 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34,4 -- -- 77,7 57,376,61,1---- 77,7 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 -- -- 71,6 69,871,6------ 71,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 2,3 -- -- 52,5 50,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2,3 -- -- -- 50,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8,4 -- -- 19,1 19,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 0,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 8,4 -- -- -- 18,8-------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 515,0 0,9 -- 2 287,3 1 461,42 278,77,7--0,9 2 286,4 -- --

 / 1 Beruházások 188,5 -- -- 832,4 188,6829,72,7---- 832,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 188,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 325,6 -- -- 486,6 305,4481,65,0---- 486,6 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,9 0,9 -- 968,3 967,4967,4----0,9 967,4 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 0,9 -- 968,3 967,4------0,9 --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 467,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 500,0-------- --1478



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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)

-- 0,9 -- 0,9 --------0,9 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 0,9 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 0,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 075,0 1 387,5 -- 3 528,6 3 651,91 305,1836,0--1 387,5 2 141,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 651,4 1 376,2 -- 2 707,0 2 838,5494,8836,0--1 376,2 1 330,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 275,0 1 376,2 -- 2 064,5 2 148,3------1 376,2 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 056,5 1 179,2 -- 1 799,0 1 926,3------1 179,2 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 218,2 197,0 -- 265,4 221,9------197,0 --

Kamatbevételek 0,3 -- -- 0,1 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,1 0,1-------- --

Kamatbevételek 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 342,8 -- -- 513,6 575,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 248,9 -- -- -- 284,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 39,6 -- -- -- 247,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 41,2 -- -- -- 38,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0,2 -- -- -- 0,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

0,3 -- -- -- 4,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól -- -- -- -- 0,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 33,6 -- -- 128,9 114,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,3 -- -- -- 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 25,4-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 33,1 -- -- -- 41,1-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 47,0-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- -- 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 423,6 11,3 -- 821,6 813,4810,3----11,3 810,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 7,4 0,4 -- 0,4 4,0------0,4 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 322,9 -- -- 819,4 809,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

221,2 -- -- -- 468,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

101,7 -- -- -- 312,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

-- -- -- -- 27,7-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

93,3 10,9 -- 1,8 --------10,9 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 92,4 10,9 -- -- --------10,9 --1479



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

0,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 244,5 -- -- 1 571,2 1 169,31 571,2------ 1 571,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 229,2 -- -- 138,0 137,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 15,3 -- -- 1 433,2 1 031,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 5 718,8 4 020,7 563,6 7 983,2 7 983,2--197,63 201,34 584,3 3 398,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 866,1 4 020,7 563,6 7 981,7 7 981,9------4 584,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1 852,7 -- -- 1,5 1,3-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 006,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 136,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 242 1 359 -- ----1 359 -- -- 4 1514 252

LÉTSZÁMKERET 1 359 -- -- ------ -- -- 4 174--

Közművelődési intézmények ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )7

KIADÁSOK 717,8 534,9 -- 607,7 596,357,58,86,5534,9 72,8 -- --

1 Működési költségvetés 566,8 534,9 -- 599,4 588,049,28,86,5534,9 64,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 295,8 347,8 -- 299,8 295,9-56,3--8,3347,8 -48,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 237,9 310,2 -- 246,5 243,3------310,2 --

Nem rendszeres személyi juttatások 42,9 26,8 -- 39,8 39,1------26,8 --

Külső személyi juttatások 15,0 10,8 -- 13,5 13,5------10,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

77,4 95,0 -- 75,7 73,4-21,5--2,295,0 -19,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 76,2 94,4 -- 73,8 71,7------94,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 0,9 0,6 -- 1,4 1,2------0,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,3 -- -- 0,5 0,5-------- --

 / 3 Dologi kiadások 193,1 92,1 -- 223,9 218,7127,08,8-4,092,1 131,8 -- --

Készletbeszerzés 27,6 13,3 -- 21,7 20,7------13,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 11,9 4,4 -- 9,8 9,8------4,4 --

Szolgáltatás 104,6 55,9 -- 129,0 124,3------55,9 --

Vásárolt közszolgáltatások 6,0 -- -- 1,7 1,8-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 31,6 15,8 -- 35,3 34,8------15,8 --

Általános forgalmi adó-befizetés 5,0 -- -- 6,8 6,9-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,3 1,6 -- 10,7 10,6------1,6 --

Adók, díjak, befizetések 4,3 0,6 -- 8,0 8,8------0,6 --

Egyéb dologi kiadások 0,8 0,5 -- 0,9 1,0------0,5 --

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 151,0 -- -- 8,3 8,38,3------ 8,3 -- --

 / 1 Beruházások 151,0 -- -- 8,3 8,38,3------ 8,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 151,0 -- -- -- ---------- --1480



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 240,5 100,0 -- 158,7 157,250,78,0--100,0 58,7 -- --

1 Működési költségvetés 240,5 100,0 -- 158,7 157,250,78,0--100,0 58,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 90,8 100,0 -- 106,5 106,3------100,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 80,4 91,4 -- 92,9 92,7------91,4 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 10,4 8,6 -- 13,6 13,6------8,6 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 148,8 -- -- 41,2 40,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 0,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 133,6 -- -- -- 32,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 8,7 -- -- -- 6,8-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

6,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,9 -- -- 11,0 10,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,6 -- -- -- 10,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,3 -- -- -- 0,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,7 -- -- 6,8 6,86,8------ 6,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 34,7 -- -- 6,8 6,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 449,4 434,9 -- 442,2 442,2--0,86,5434,9 7,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 449,4 434,9 -- 442,2 442,2------434,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 9,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 135 140 -- ----140 -- -- 140140

LÉTSZÁMKERET 140 -- -- ------ -- -- 137--

Agrárkutató intézetek ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )8

KIADÁSOK 3 920,2 2 501,1 -- 5 542,4 4 108,02 047,9933,659,82 501,1 3 041,3 -- --

1 Működési költségvetés 3 111,9 2 492,4 -- 4 631,1 3 816,81 448,4635,554,82 492,4 2 138,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 253,2 1 565,7 -- 1 584,2 1 346,2-65,945,938,51 565,7 18,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 030,6 1 399,8 -- 1 344,1 1 104,2------1 399,8 --

Nem rendszeres személyi juttatások 148,3 125,7 -- 171,3 174,2------125,7 --

Külső személyi juttatások 74,3 40,2 -- 68,8 67,8------40,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

331,5 408,0 -- 442,7 342,412,511,810,4408,0 34,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék 325,3 397,0 -- 412,0 325,3------397,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,5 5,9 -- 21,6 13,5------5,9 --

Táppénz hozzájárulás 1,0 5,1 -- 9,1 3,6------5,1 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 2,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 525,3 518,7 -- 2 104,2 1 741,01 003,0576,65,9518,7 1 585,5 -- --

Készletbeszerzés 320,1 114,5 -- 574,9 389,2------114,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 28,9 10,3 -- 28,1 27,8------10,3 --

Szolgáltatás 542,8 219,6 -- 692,4 614,9------219,6 --

Vásárolt közszolgáltatások 62,9 9,1 -- 121,2 85,0------9,1 --1481
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 241,6 81,2 -- 342,8 290,2------81,2 --

Általános forgalmi adó-befizetés 71,3 8,7 -- 72,4 69,0------8,7 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 53,6 34,6 -- 75,8 64,1------34,6 --

Költségvetési befizetések 14,2 -- -- 22,8 43,7-------- --

Adók, díjak, befizetések 32,6 16,5 -- 60,6 50,7------16,5 --

Realizált árfolyamveszteségek 2,4 2,3 -- 2,5 0,7------2,3 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 10,5 2,3 -- 20,1 22,6------2,3 --

Egyéb dologi kiadások 144,4 19,6 -- 90,6 82,4------19,6 --

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

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) -- -- -- -- 0,7-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,2 0,20,2------ 0,2 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,9 -- -- 499,8 387,0498,61,2---- 499,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,5 -- -- 459,5 386,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 386,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0,5 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 40,3 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 0,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,2 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 808,3 8,7 -- 911,3 291,2599,5298,15,08,7 902,6 -- --

 / 1 Beruházások 733,5 7,7 -- 683,6 257,2482,8188,15,07,7 675,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 733,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 73,3 -- -- 220,1 28,4110,1110,0---- 220,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,5 1,0 -- 7,6 5,66,6----1,0 6,6 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,5 1,0 -- 7,6 5,6------1,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 5,6-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 1,5 1,0 -- 1,0 --------1,0 --

BEVÉTELEK 2 117,2 1 020,9 -- 3 193,1 2 576,91 740,4431,8--1 020,9 2 172,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 592,2 949,8 -- 3 003,4 2 440,91 668,4385,2--949,8 2 053,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 079,9 804,5 -- 1 191,9 1 058,1------804,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 758,7 641,6 -- 908,8 798,1------641,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 320,3 162,1 -- 282,0 258,3------162,1 --

Kamatbevételek 0,9 0,8 -- 1,1 1,7------0,8 --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- 0,8 -- 1,1 1,7------0,8 --

Kamatbevételek 0,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 443,6 145,3 -- 1 652,9 1 219,9------145,3 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 78,9 145,3 -- -- 595,8------145,3 --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 34,8 -- -- -- 500,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 269,2 -- -- -- 123,3-------- --1482
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Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 3,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

56,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 68,7 -- -- 158,6 162,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 51,7-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 17,6 -- -- -- 77,2-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 10,1 -- -- -- 3,7-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 41,0 -- -- -- 30,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 525,0 71,1 -- 189,7 136,072,046,6--71,1 118,6 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,8 21,4 -- 58,5 58,8------21,4 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 381,5 -- -- 116,4 64,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

114,9 -- -- -- 35,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

202,8 -- -- -- 8,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

63,8 -- -- -- 20,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

141,7 49,7 -- 3,3 3,4------49,7 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 8,3 49,7 -- -- --------49,7 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 1,4-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 2,1 -- -- -- 2,0-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 128,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

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

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei -- -- -- 9,5 9,4-------- --

 / 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott) -- -- -- 2,0 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 246,7 -- -- 307,5 302,5307,5------ 307,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 212,2 -- -- 271,2 266,2-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 34,5 -- -- 36,3 36,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 858,8 1 480,2 -- 2 041,8 2 041,8--501,859,81 480,2 561,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 847,9 1 480,2 -- 2 019,6 1 987,1------1 480,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 10,9 -- -- 22,2 54,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 302,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 813,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 473 527 -- ----527 -- -- 488561

LÉTSZÁMKERET 550 -- -- ------ -- -- 466--

Agrármarketing-Centrum ( 1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások )

9

KIADÁSOK 1 787,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 787,8 -- -- -- ---------- -- -- --1483
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 / 1 Személyi juttatások 88,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 56,9 -- -- -- ---------- --

Nem rendszeres személyi juttatások 26,9 -- -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 4,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

22,5 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 22,2 -- -- -- ---------- --

Táppénz hozzájárulás 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 544,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 4,4 -- -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 3,9 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 352,5 -- -- -- ---------- --

Vásárolt közszolgáltatások 2,8 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 98,4 -- -- -- ---------- --

Általános forgalmi adó-befizetés 14,3 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 55,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 2,8 -- -- -- ---------- --

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1,4 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 8,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 132,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 806,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 806,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 322,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 271,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 51,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK 349,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 338,7 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 338,7 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 325,5 -- -- -- ---------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 13,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 11,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 104,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 104,7 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 334,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 334,6 -- -- -- ---------- --
1484
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 23 -- -- ------ -- -- ----

LÉTSZÁMKERET 25 -- -- ------ -- -- ----

Génmegőrzési Intézmények ( 1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások )

10

KIADÁSOK 870,5 723,3 -- 1 745,3 1 176,7960,264,3-2,5723,3 1 022,0 -- --

1 Működési költségvetés 759,1 711,3 -- 1 396,1 964,4623,763,6-2,5711,3 684,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 336,0 357,7 -- 615,8 443,5252,0--6,1357,7 258,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 244,0 322,4 -- 496,0 337,7------322,4 --

Nem rendszeres személyi juttatások 62,5 20,3 -- 89,9 77,9------20,3 --

Külső személyi juttatások 29,5 15,0 -- 29,9 27,9------15,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

85,4 83,2 -- 144,1 111,059,3--1,683,2 60,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 82,8 77,9 -- 139,2 106,1------77,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,3 1,6 -- 4,8 4,8------1,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,3 0,3 -- 0,1 0,1------0,3 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- 3,4 -- -- --------3,4 --

 / 3 Dologi kiadások 337,7 270,4 -- 636,2 409,9312,463,6-10,2270,4 365,8 -- --

Készletbeszerzés 112,1 132,5 -- 280,2 133,0------132,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 4,5 4,6 -- 8,6 7,4------4,6 --

Szolgáltatás 119,6 105,2 -- 174,9 135,2------105,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 60,9 12,5 -- 99,8 75,5------12,5 --

Általános forgalmi adó-befizetés 7,0 -- -- 10,5 10,4-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 6,2 8,5 -- 10,9 9,2------8,5 --

Költségvetési befizetések 0,7 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 11,5 7,1 -- 20,1 18,4------7,1 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 -- -- -- 0,1-------- --

Egyéb dologi kiadások 15,0 -- -- 31,2 20,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 111,4 12,0 -- 349,2 212,3336,50,7--12,0 337,2 -- --

 / 1 Beruházások 73,4 12,0 -- 250,4 129,7237,70,7--12,0 238,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 73,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 38,0 -- -- 98,8 82,698,8------ 98,8 -- --

BEVÉTELEK 424,5 214,5 -- 1 018,1 1 014,8769,334,3--214,5 803,6 -- --

1 Működési költségvetés 421,1 214,5 -- 995,4 991,1747,333,6--214,5 780,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 111,9 214,5 -- 158,0 154,6------214,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 90,0 180,3 -- 129,9 127,5------180,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 21,9 34,2 -- 28,1 27,1------34,2 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 309,2 -- -- 816,7 815,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 291,8 -- -- -- 627,5-------- --1485
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Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 4,6 -- -- -- 26,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 8,7 -- -- -- 162,0-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

4,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 20,7 20,7-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 20,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,4 -- -- 22,7 23,722,00,7---- 22,7 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 0,7 0,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 22,0 23,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

-- -- -- -- 23,0-------- --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,7 -- -- 190,9 190,9190,9------ 190,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 67,6 -- -- 164,1 164,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 53,1 -- -- 26,8 26,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 516,2 508,8 -- 536,3 536,3--30,0-2,5508,8 27,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 516,2 496,8 -- 524,3 524,3------496,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 12,0 -- 12,0 12,0------12,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 190,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 565,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 114 110 -- ----110 -- -- 110110

LÉTSZÁMKERET 110 -- -- ------ -- -- 109--

Nemzeti Öntözési Hivatal ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )11

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- -- -----75,0-925,01 000,0 -1 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 786,0 -- -- -----75,0-711,0786,0 -786,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 294,0 -- -- -----12,7-281,3294,0 -294,0 -- --

Külső személyi juttatások -- 294,0 -- -- --------294,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 79,4 -- -- -----3,4-76,079,4 -79,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- 79,4 -- -- --------79,4 --

 / 3 Dologi kiadások -- 412,6 -- -- -----58,9-353,7412,6 -412,6 -- --

Egyéb dologi kiadások -- 412,6 -- -- --------412,6 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 214,0 -- -- -------214,0214,0 -214,0 -- --

 / 1 Beruházások -- 214,0 -- -- -------214,0214,0 -214,0 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 000,0 -- -- -----75,0-925,01 000,0 -1 000,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- 786,0 -- -- --------786,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 214,0 -- -- --------214,0 --

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

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- 65 -- ----65 -- -- --65
1486
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Országos Meteorológiai Szolgálat ( 13701 Meteorológiai szolgáltatás )12

KIADÁSOK 1 735,0 1 627,3 -- 1 924,1 1 766,7130,555,8110,51 627,3 296,8 -- --

1 Működési költségvetés 1 698,7 1 570,3 -- 1 748,7 1 638,912,155,8110,51 570,3 178,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 786,5 786,6 -- 793,8 778,3-4,33,87,7786,6 7,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 614,4 680,6 -- 635,3 622,6------680,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 150,7 84,0 -- 141,5 138,7------84,0 --

Külső személyi juttatások 21,4 22,0 -- 17,0 17,0------22,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

211,0 214,6 -- 201,4 197,2-16,31,02,1214,6 -13,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 200,8 202,1 -- 190,2 185,9------202,1 --

Egészségügyi hozzájárulás 9,7 12,0 -- 10,9 10,9------12,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,5 0,5 -- 0,3 0,4------0,5 --

 / 3 Dologi kiadások 701,2 569,1 -- 753,1 663,465,318,0100,7569,1 184,0 -- --

Készletbeszerzés 79,4 69,8 -- 140,6 93,0------69,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 131,3 118,0 -- 153,8 142,2------118,0 --

Szolgáltatás 137,8 138,1 -- 141,8 133,8------138,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 70,9 75,0 -- 106,5 88,2------75,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 137,7 137,0 -- 111,1 111,1------137,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 17,3 14,7 -- 25,7 25,8------14,7 --

Adók, díjak, befizetések 106,6 16,5 -- 29,8 27,0------16,5 --

Egyéb dologi kiadások 20,2 -- -- 43,8 42,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,4 ---32,633,0---- 0,4 -- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,4 ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 36,3 57,0 -- 175,4 127,8118,4----57,0 118,4 -- --

 / 1 Beruházások 36,3 54,0 -- 171,6 124,2117,6----54,0 117,6 -- --

Intézményi beruházási kiadások 36,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 3,0 -- 3,8 3,60,8----3,0 0,8 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 3,0 -- -- --------3,0 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- 3,0 -- -- --------3,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 3,8 3,6-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- -- -- 3,8 3,6-------- --

BEVÉTELEK 1 159,4 1 115,0 -- 1 181,7 1 274,466,7----1 115,0 66,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 155,7 1 112,0 -- 1 178,7 1 261,066,7----1 112,0 66,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 981,5 1 112,0 -- 1 007,3 1 010,5------1 112,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 780,9 912,2 -- 796,8 799,3------912,2 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 200,6 199,8 -- 210,5 211,2------199,8 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 124,8 -- -- 102,4 106,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2,0 -- -- -- 2,9-------- --1487
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Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 60,4 -- -- -- 94,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 26,3 -- -- -- 9,2-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

36,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 49,4 -- -- 69,0 143,8-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 24,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 49,4 -- -- -- 119,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,7 3,0 -- 3,0 13,4------3,0 -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,7 -- -- -- 9,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

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

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

0,7 -- -- -- 5,9-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,7 -- -- 63,8 63,863,8------ 63,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 31,4 -- -- 42,0 42,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 3,3 -- -- 21,8 21,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 604,8 512,3 -- 678,6 678,6--55,8110,5512,3 166,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 604,8 512,3 -- 678,6 678,6------512,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 63,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 250,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 198 194 -- ----194 -- -- 194194

LÉTSZÁMKERET 194 -- -- ------ -- -- 224--

Nemzeti Környezetügyi Intézet ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )13

KIADÁSOK 1 062,2 1 249,4 -- 2 392,1 1 890,3864,095,1183,61 249,4 1 142,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 017,7 1 240,8 -- 1 869,6 1 386,2354,091,2183,61 240,8 628,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 637,7 782,3 -- 800,4 770,8-14,116,116,1782,3 18,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 577,1 742,1 -- 714,0 690,2------742,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 53,1 40,2 -- 85,9 80,0------40,2 --

Külső személyi juttatások 7,5 -- -- 0,5 0,6-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

169,1 210,7 -- 207,3 200,3-12,14,34,4210,7 -3,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 167,4 209,2 -- 201,5 193,3------209,2 --

Egészségügyi hozzájárulás 0,9 0,7 -- 4,9 6,2------0,7 --

Táppénz hozzájárulás 0,8 0,8 -- 0,9 0,8------0,8 --

 / 3 Dologi kiadások 210,9 247,8 -- 859,0 412,2377,370,8163,1247,8 611,2 -- --

Készletbeszerzés 9,9 19,9 -- 28,7 20,8------19,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 7,2 32,5 -- 118,3 74,9------32,5 --1488



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 118,2 120,0 -- 414,6 135,7------120,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 39,2 41,9 -- 160,5 71,8------41,9 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,9 1,0 -- 5,2 4,8------1,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 9,5 11,0 -- 68,6 52,8------11,0 --

Adók, díjak, befizetések 9,5 17,2 -- 34,8 30,1------17,2 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,1 -- -- -- 1,0-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 12,8 -- -- 13,3 13,3-------- --

Egyéb dologi kiadások 3,6 4,3 -- 15,0 7,0------4,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,9 2,92,9------ 2,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,9 2,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 2,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,5 8,6 -- 522,5 504,1510,03,9--8,6 513,9 -- --

 / 1 Beruházások 44,5 8,6 -- 132,7 114,3120,23,9--8,6 124,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 44,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 389,8 389,8389,8------ 389,8 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 389,8 389,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 389,8-------- --

BEVÉTELEK 379,7 4,4 -- 380,0 454,5363,012,6--4,4 375,6 -- --

1 Működési költségvetés 21,9 4,4 -- 341,0 415,4324,112,5--4,4 336,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 10,9 4,4 -- 16,9 21,7------4,4 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 8,8 3,5 -- 11,8 16,4------3,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 2,1 0,9 -- 5,1 5,3------0,9 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4,5 -- -- 322,3 381,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 107,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 274,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3,8 -- -- -- 0,5-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6,5 -- -- 1,8 12,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 6,5 -- -- -- 10,2-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 1,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 357,8 -- -- 39,0 39,138,90,1---- 39,0 -- --

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

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 38,9 37,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 37,0-------- --

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

357,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 2,0-------- --
1489
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Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 2,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 501,0 501,0501,0------ 501,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 61,1 61,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 439,9 439,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 183,5 1 245,0 -- 1 511,1 1 511,1--82,5183,61 245,0 266,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 081,3 1 236,4 -- 1 489,2 1 489,2------1 236,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 102,2 8,6 -- 21,9 21,9------8,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 501,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 576,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 232 319 -- ----319 -- -- 249289

LÉTSZÁMKERET 319 -- -- ------ -- -- 271--

Nemzeti park igazgatóságok ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )14

KIADÁSOK 15 572,5 6 641,5 -- 22 096,0 19 527,012 404,03 173,2-122,76 641,5 15 454,5 -- --

1 Működési költségvetés 9 207,6 6 065,9 -- 12 732,8 11 586,45 443,61 347,5-124,26 065,9 6 666,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 277,8 2 579,4 -- 3 918,2 3 805,81 058,8222,857,22 579,4 1 338,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 869,4 2 436,5 -- 3 433,9 3 313,3------2 436,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 381,3 132,3 -- 451,5 460,5------132,3 --

Külső személyi juttatások 27,1 10,6 -- 32,8 32,0------10,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

804,7 705,6 -- 962,3 933,8191,549,615,6705,6 256,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék 766,3 688,3 -- 896,5 865,4------688,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 35,2 13,6 -- 62,1 64,8------13,6 --

Táppénz hozzájárulás 3,0 3,7 -- 3,7 3,6------3,7 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 4 989,1 2 780,9 -- 7 808,8 6 808,34 207,31 017,6-197,02 780,9 5 027,9 -- --

Készletbeszerzés 1 099,5 721,8 -- 1 373,0 1 177,3------721,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 78,6 68,1 -- 85,5 78,1------68,1 --

Szolgáltatás 2 018,7 1 119,3 -- 3 412,6 2 906,1------1 119,3 --

Vásárolt közszolgáltatások 164,5 60,4 -- 589,6 560,0------60,4 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 823,7 465,2 -- 1 357,4 1 177,1------465,2 --

Általános forgalmi adó-befizetés 376,6 88,4 -- 431,6 414,3------88,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 121,4 70,1 -- 126,4 111,8------70,1 --

Költségvetési befizetések 3,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 238,8 155,0 -- 362,8 317,6------155,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 20,4 -- -- 6,2 6,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 18,9 12,5 -- 33,2 26,8------12,5 --

Egyéb dologi kiadások 24,1 20,1 -- 30,4 32,7------20,1 --

Kamatfizetések -- -- -- 0,1 0,3-------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) -- -- -- 0,1 0,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 136,0 -- -- 43,5 38,5-14,057,5---- 43,5 -- --1490
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Támogatásértékű működési kiadások 35,3 -- -- 42,5 38,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 9,1 -- -- -- 36,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 26,2 -- -- -- 1,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 1,0 ---------- --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- -- -- 1,0 ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

94,8 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 5,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 364,9 575,6 -- 9 363,2 7 940,66 960,41 825,71,5575,6 8 787,6 -- --

 / 1 Beruházások 6 242,8 560,2 -- 9 023,3 7 670,96 733,21 728,41,5560,2 8 463,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 6 242,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 97,9 10,0 -- 267,3 240,2160,097,3--10,0 257,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 24,2 5,4 -- 72,6 29,567,2----5,4 67,2 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 24,2 5,4 -- 72,2 29,1------5,4 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 15,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 7,6 5,4 -- 28,5 29,1------5,4 --

BEVÉTELEK 13 211,3 4 381,5 -- 16 088,3 16 000,810 079,71 627,1--4 381,5 11 706,8 -- --

1 Működési költségvetés 8 108,4 4 269,3 -- 10 254,9 10 265,64 406,41 579,2--4 269,3 5 985,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 4 293,7 3 163,1 -- 4 742,3 4 803,9------3 163,1 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 183,0 2 861,2 -- 3 768,0 3 764,0------2 861,2 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1 093,8 301,9 -- 966,6 1 027,9------301,9 --

Kamatbevételek 16,9 -- -- 7,7 12,0-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 7,7 12,0-------- --

Kamatbevételek 16,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3 710,6 1 106,2 -- 5 309,2 5 317,8------1 106,2 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2 054,5 1 106,2 -- -- 2 939,7------1 106,2 --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1 079,7 -- -- -- 1 600,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 508,4 -- -- -- 778,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

1,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

66,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 104,1 -- -- 203,4 143,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 5,6 -- -- -- 19,7-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 0,5-------- --1491
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Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 4,1 -- -- -- 23,3-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 19,1 -- -- -- 86,6-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 75,3 -- -- -- 13,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 102,9 112,2 -- 5 833,4 5 735,25 673,347,9--112,2 5 721,2 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 21,2 10,0 -- 58,0 53,8------10,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 351,0 102,2 -- 5 606,5 5 513,4------102,2 --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

1 430,3 102,2 -- -- 1 868,2------102,2 --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

2 909,4 -- -- -- 3 635,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

11,3 -- -- -- 10,0-------- --

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

482,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

248,0 -- -- 168,9 168,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 8,4 -- -- -- 30,1-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 153,2 -- -- -- 129,1-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 78,1 -- -- -- 1,4-------- --

Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

6,8 -- -- 7,2 7,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 201,2 -- -- 2 324,3 2 272,22 324,3------ 2 324,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 837,5 -- -- 1 155,4 1 152,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 363,7 -- -- 1 168,9 1 119,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 3 487,5 2 260,0 -- 3 683,4 3 683,4--1 546,1-122,72 260,0 1 423,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 2 835,4 2 209,7 -- 2 290,5 2 290,5------2 209,7 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 652,1 50,3 -- 1 392,9 1 392,9------50,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 327,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 429,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 322 719 -- ----719 -- -- 1 375719

LÉTSZÁMKERET 719 -- -- ------ -- -- 1 529--

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )15

KIADÁSOK 8 315,9 6 990,8 -- 9 306,0 9 059,81 164,4989,3161,56 990,8 2 315,2 -- --

1 Működési költségvetés 8 119,2 6 782,1 -- 8 658,9 8 439,7735,7979,6161,56 782,1 1 876,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 911,5 4 197,7 -- 4 692,0 4 663,178,2319,496,74 197,7 494,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 003,1 3 955,9 -- 4 001,8 3 980,9------3 955,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 757,6 205,9 -- 605,6 592,8------205,9 --

Külső személyi juttatások 150,8 35,9 -- 84,6 89,4------35,9 --
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 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 288,1 1 123,4 -- 1 213,3 1 197,231,733,324,91 123,4 89,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 111,2 1 097,4 -- 1 166,5 1 144,9------1 097,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 39,3 19,5 -- 38,8 44,6------19,5 --

Táppénz hozzájárulás 8,0 6,5 -- 8,0 7,7------6,5 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 129,5 -- -- -- ---------- --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 913,3 1 461,0 -- 2 670,7 2 510,6542,9626,939,91 461,0 1 209,7 -- --

Készletbeszerzés 227,1 180,8 -- 270,2 253,8------180,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 123,9 108,1 -- 134,3 142,3------108,1 --

Szolgáltatás 961,0 712,1 -- 1 319,0 1 161,2------712,1 --

Vásárolt közszolgáltatások 31,1 32,1 -- 33,5 29,1------32,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 265,3 247,4 -- 388,3 377,1------247,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 59,6 45,4 -- 86,5 86,0------45,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 46,6 24,7 -- 46,7 42,2------24,7 --

Költségvetési befizetések 0,3 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 138,7 89,6 -- 265,0 275,6------89,6 --

Realizált árfolyamveszteségek 5,4 -- -- 10,3 7,6-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 10,2 9,8 -- 11,4 13,2------9,8 --

Egyéb dologi kiadások 44,1 11,0 -- 105,5 122,5------11,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,3 -- -- 82,9 68,882,9------ 82,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 82,5 68,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 21,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 3,2-------- --

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- -- -- 57,6 43,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4,1 -- -- 0,4 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3,9 -- -- -- 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,2 -- -- -- 0,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 196,7 208,7 -- 647,1 620,1428,79,7--208,7 438,4 -- --

 / 1 Beruházások 134,8 200,7 -- 595,5 562,8385,19,7--200,7 394,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 134,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 12,7 -- -- 7,6 7,67,6------ 7,6 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 49,2 8,0 -- 44,0 49,736,0----8,0 36,0 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 49,2 8,0 -- 44,0 49,7------8,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 2,8-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 49,2 8,0 -- 41,2 46,9------8,0 --1493
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BEVÉTELEK 4 590,2 3 365,9 -- 4 807,4 4 937,9772,9668,6--3 365,9 1 441,5 -- --

1 Működési költségvetés 4 411,0 3 357,9 -- 4 418,4 4 527,3399,8660,7--3 357,9 1 060,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 3 884,8 365,8 -- 417,7 431,4------365,8 --

Alaptevékenység bevételei 3 391,1 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 404,0 293,0 -- 335,9 348,9------293,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 88,0 72,8 -- 81,8 81,6------72,8 --

Kamatbevételek 1,7 -- -- -- 0,9-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,9-------- --

Kamatbevételek 1,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 458,7 -- -- 244,9 233,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0,1 -- -- -- 22,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1,7 -- -- -- 190,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 6,3 -- -- -- 9,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

407,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

42,9 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
belülről (nem bontott)

-- -- -- 10,2 10,2-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 67,5 -- -- 154,9 139,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 25,0-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 16,7 -- -- -- 29,7-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 50,8 -- -- -- 84,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 2 992,1 -- 3 600,9 3 723,1------2 992,1 --

2 Felhalmozási költségvetés 179,2 8,0 -- 389,0 410,6373,17,9--8,0 381,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 16,4 -- -- 7,9 8,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 98,1 -- -- 187,6 205,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

98,1 -- -- -- 205,5-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

64,7 8,0 -- 193,5 196,9------8,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 15,6-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 27,7 -- -- -- 149,2-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

37,0 8,0 -- 26,5 32,1------8,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 392,2 -- -- 391,5 393,3391,5------ 391,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 321,2 -- -- 229,3 230,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 71,0 -- -- 162,2 162,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 3 656,5 3 624,9 -- 4 107,1 4 107,1--320,7161,53 624,9 482,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 656,5 3 506,1 -- 4 038,9 4 038,9------3 506,1 --
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2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 118,8 -- 68,2 68,2------118,8 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 323,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 378,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 354 1 347 -- ----1 347 -- -- 1 3441 377

LÉTSZÁMKERET 1 337 -- -- ------ -- -- 1 479--

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ( 1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek 
és szolgáltatások )
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KIADÁSOK 1 131,8 1 744,1 -- 2 063,1 1 931,4330,7-12,00,31 744,1 319,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 102,0 1 666,5 -- 1 820,7 1 721,3165,9-12,00,31 666,5 154,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 744,2 1 123,2 -- 1 086,7 1 082,8-36,7--0,21 123,2 -36,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 621,5 963,7 -- 878,8 875,8------963,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 67,0 103,2 -- 151,6 153,9------103,2 --

Külső személyi juttatások 55,7 56,3 -- 56,3 53,1------56,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

193,4 297,5 -- 289,2 285,3-8,4--0,1297,5 -8,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 190,3 292,0 -- 283,7 264,0------292,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,9 5,0 -- 5,0 20,9------5,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,2 0,5 -- 0,5 0,4------0,5 --

 / 3 Dologi kiadások 164,2 245,8 -- 444,8 353,2211,0-12,0--245,8 199,0 -- --

Készletbeszerzés 20,7 62,9 -- 62,9 43,6------62,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 9,6 11,5 -- 11,5 8,1------11,5 --

Szolgáltatás 75,4 82,7 -- 196,1 154,0------82,7 --

Vásárolt közszolgáltatások -- 0,3 -- 0,3 --------0,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 28,5 33,3 -- 73,2 64,8------33,3 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,6 4,4 -- 4,4 2,3------4,4 --

Adók, díjak, befizetések 14,7 20,3 -- 20,3 28,2------20,3 --

Egyéb dologi kiadások 13,7 30,4 -- 76,1 52,2------30,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 29,8 77,6 -- 242,4 210,1164,8----77,6 164,8 -- --

 / 1 Beruházások 29,5 77,6 -- 242,4 210,1164,8----77,6 164,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 29,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

0,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 29,5 -- -- 244,0 236,4244,0------ 244,0 -- --

1 Működési költségvetés 29,5 -- -- 113,1 105,5113,1------ 113,1 -- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 29,5 -- -- 113,1 105,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 29,5 -- -- -- 105,5-------- --1495
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 130,9 130,9130,9------ 130,9 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 130,9 130,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 130,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 32,3 -- -- 86,7 86,786,7------ 86,7 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 29,4 -- -- 63,3 63,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2,9 -- -- 23,4 23,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 156,7 1 744,1 -- 1 732,4 1 732,4---12,00,31 744,1 -11,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 106,7 1 666,5 -- 1 654,8 1 654,8------1 666,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 50,0 77,6 -- 77,6 77,6------77,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 86,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 124,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 145 225 -- ----225 -- -- 202225

LÉTSZÁMKERET 145 -- -- ------ -- -- 215--

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási 
célú kutatás és fejlesztés )

18

KIADÁSOK 1 503,5 454,0 -- 2 369,8 2 294,51 211,6701,72,5454,0 1 915,8 -- --

1 Működési költségvetés 1 445,7 454,0 -- 2 344,7 2 209,31 186,5701,72,5454,0 1 890,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 458,0 153,8 -- 626,1 616,3464,16,22,0153,8 472,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 316,0 142,9 -- 405,2 347,5------142,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 32,0 7,2 -- 68,5 87,7------7,2 --

Külső személyi juttatások 110,0 3,7 -- 152,4 181,1------3,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

118,1 45,5 -- 164,4 161,4116,71,70,545,5 118,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 107,6 43,8 -- 149,2 144,3------43,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 10,3 1,6 -- 15,1 17,1------1,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,2 0,1 -- 0,1 --------0,1 --

 / 3 Dologi kiadások 864,7 254,7 -- 1 552,2 1 429,7603,7693,8--254,7 1 297,5 -- --

Készletbeszerzés 37,4 15,0 -- 123,3 136,0------15,0 --

Kommunikációs szolgáltatások 34,7 6,3 -- 17,1 14,5------6,3 --

Szolgáltatás 79,5 22,6 -- 93,7 95,0------22,6 --

Vásárolt közszolgáltatások 257,6 28,5 -- 659,0 590,1------28,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 142,0 21,5 -- 234,3 225,8------21,5 --

Általános forgalmi adó-befizetés 5,7 6,8 -- 6,8 1,8------6,8 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 36,7 9,5 -- 53,7 67,7------9,5 --

Adók, díjak, befizetések 20,6 14,0 -- 21,5 27,3------14,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,1 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 205,4 79,9 -- 290,3 255,1------79,9 --

Egyéb dologi kiadások 45,0 50,6 -- 52,5 16,4------50,6 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,2 -- -- 2,0 1,92,0------ 2,0 -- --1496
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 1,7 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 1,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 57,8 -- -- 25,1 85,225,1------ 25,1 -- --

 / 1 Beruházások 57,8 -- -- 25,1 85,225,1------ 25,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 57,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 110,8 281,7 -- 1 992,9 2 124,81 166,8544,4--281,7 1 711,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 110,8 281,7 -- 1 992,9 2 124,81 166,8544,4--281,7 1 711,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 187,3 281,7 -- 644,4 632,1------281,7 --

Alaptevékenység bevételei 12,4 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 166,5 277,8 -- 327,9 315,6------277,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 8,4 3,9 -- 316,5 316,5------3,9 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 850,3 -- -- 1 280,3 1 386,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 840,3 -- -- -- 1 386,1-------- --

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

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

3,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 73,2 -- -- 68,2 87,6-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 73,2 -- -- -- 87,6-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- -- 19,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 312,2 -- -- 44,8 44,844,8------ 44,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 312,2 -- -- 44,8 44,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 125,5 172,3 -- 332,1 332,1--157,32,5172,3 159,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 125,5 172,3 -- 332,1 332,1------172,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 207,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 96 51 -- ----51 -- -- 6161

LÉTSZÁMKERET 51 -- -- ------ -- -- 116--

Agrárgazdasági Kutató Intézet ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )19

KIADÁSOK 1 065,1 736,0 -- 1 454,0 1 377,3660,954,92,2736,0 718,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 062,1 736,0 -- 1 270,2 1 211,1477,154,92,2736,0 534,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 405,1 462,0 -- 488,2 473,024,5--1,7462,0 26,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 366,4 422,6 -- 424,7 365,4------422,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 30,6 29,9 -- 51,8 96,9------29,9 --

Külső személyi juttatások 8,1 9,5 -- 11,7 10,7------9,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

106,5 132,0 -- 136,5 125,64,0--0,5132,0 4,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 103,7 129,0 -- 133,5 122,1------129,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,4 3,0 -- 3,0 2,9------3,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,4 -- -- -- 0,6-------- --1497
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 / 3 Dologi kiadások 550,5 142,0 -- 645,5 612,5480,423,1--142,0 503,5 -- --

Készletbeszerzés 6,7 6,6 -- 9,0 7,7------6,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 12,1 12,1 -- 14,5 12,5------12,1 --

Szolgáltatás 340,2 77,0 -- 446,0 379,0------77,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 97,8 26,4 -- 128,4 110,7------26,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 75,3 6,1 -- 29,3 85,9------6,1 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 4,1 4,0 -- 6,8 6,3------4,0 --

Adók, díjak, befizetések 8,5 9,3 -- 10,5 9,7------9,3 --

Realizált árfolyamveszteségek 4,5 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,6 0,5 -- 0,5 0,1------0,5 --

Egyéb dologi kiadások 0,7 -- -- 0,5 0,6-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---31,831,8---- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- 183,8 166,2183,8------ 183,8 -- --

 / 1 Beruházások -- -- -- 183,8 166,2183,8------ 183,8 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0 -- -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 3,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 457,4 99,2 -- 728,9 729,0606,623,1--99,2 629,7 -- --

1 Működési költségvetés 454,4 99,2 -- 545,1 545,2422,823,1--99,2 445,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 126,9 29,1 -- 52,3 52,5------29,1 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 16,7 23,0 -- 23,2 18,4------23,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 110,2 6,1 -- 29,1 33,9------6,1 --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 222,3 -- -- 416,6 416,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 200,0 -- -- -- 413,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 22,3 -- -- -- 3,5-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 105,2 70,1 -- 76,2 76,1------70,1 --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- 70,1 -- -- --------70,1 --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 105,2 -- -- -- 76,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- 183,8 183,8183,8------ 183,8 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 182,0 182,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 182,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3,0 -- -- 1,8 1,8-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 1,8-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

3,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 82,4 -- -- 54,3 54,354,3------ 54,3 -- --1498
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1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 82,4 -- -- 54,3 54,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 579,6 636,8 -- 670,8 670,8--31,82,2636,8 34,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 579,6 636,8 -- 670,8 670,8------636,8 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 54,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 76,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 102 131 -- ----131 -- -- 104131

LÉTSZÁMKERET 131 -- -- ------ -- -- 115--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )20

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

Beruházás ( 16020 Funkcióba nem sorolt )120

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

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő ( 07201 Települési 
vízellátás és vízminőség-védelem )

120 5

KIADÁSOK 20,0 10,0 -- -- -----7,5-2,510,0 -10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 10,0 -- -- -----7,5-2,510,0 -10,0

 / 1 Beruházások -- 10,0 -- -- -----7,5-2,510,0 -10,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

20,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20,0 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 10,0 -- -- -----7,5-2,510,0 -10,0 -- --

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

Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 7

KIADÁSOK 71,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 71,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 71,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

71,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 71,9 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 9

KIADÁSOK 23,0 10,0 -- 7,5 -------2,510,0 -2,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,0 10,0 -- 7,5 -------2,510,0 -2,5

 / 1 Beruházások -- 10,0 -- 7,5 -------2,510,0 -2,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 23,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

23,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,0 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 10,0 -- 7,5 7,5-----2,510,0 -2,5 -- --1499
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 19

KIADÁSOK 4,7 27,4 -- 20,5 -------6,927,4 -6,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,7 27,4 -- 20,5 -------6,927,4 -6,9

 / 1 Beruházások -- 27,4 -- 20,5 -------6,927,4 -6,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

4,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,7 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 27,4 -- 20,5 20,5-----6,927,4 -6,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,5

Ivóvíz-minőség javító program ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )120 20

KIADÁSOK 310,1 54,8 -- 48,6 ----7,5-13,754,8 -6,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 310,1 54,8 -- 48,6 ----7,5-13,754,8 -6,2

 / 1 Beruházások -- 54,8 -- 48,6 ----7,5-13,754,8 -6,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 310,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

310,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 310,1 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- 54,8 -- 48,6 48,6--7,5-13,754,8 -6,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48,6

Környezetvédelmi célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )220

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

Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-
gazdálkodás )

220 3

KIADÁSOK 386,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 386,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 386,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 297,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

88,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 386,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Vörösiszap katasztrófa elhárítása ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )220 6

KIADÁSOK 3 276,1 -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,8 -- --

1 Működési költségvetés 3 276,1 -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 276,1 -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,81500
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Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3 276,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 437,9 -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,8 -- --

1 Működési költségvetés 437,9 -- -- 116,8 116,6--116,8---- 116,8

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 437,9 -- -- 116,6 116,6--116,6---- 116,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 838,2 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )220 7

KIADÁSOK 39,8 -- -- 48,7 48,7--48,7---- 48,7 -- --

1 Működési költségvetés 39,8 -- -- 48,7 48,7--48,7---- 48,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,8 -- -- 48,7 48,7--48,7---- 48,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 48,7 48,7--48,7---- 48,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 39,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 88,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 88,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 88,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 48,7 48,7--48,7---- 48,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )220 8

KIADÁSOK 5 134,6 -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2 -- --

1 Működési költségvetés 831,3 -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 831,3 -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 47,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

783,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 303,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 303,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

4 303,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 14,2 -- -- -- 22,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 14,2 -- -- -- 22,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 14,0 -- -- -- 22,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 134,6 -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 22,1

Természetvédelmi kártalanítás ( 14402 Természetvédelem )220 9

KIADÁSOK 461,7 2 094,2 -- 454,3 454,3---939,9-700,02 094,2 -1 639,9 -- --1501



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- 2 094,2 -- 12,7 12,7---2 081,5--2 094,2 -2 081,5

 / 1 Személyi juttatások -- 82,6 -- -- -----82,6--82,6 -82,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 22,4 -- -- -----22,4--22,4 -22,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 989,2 -- 12,7 12,7---1 976,5--1 989,2 -1 976,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 12,7 12,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 1 989,2 -- -- -----1 976,5--1 989,2 -1 976,5

2 Felhalmozási költségvetés 461,7 -- -- 441,6 441,6--1 141,6-700,0-- 441,6

 / 1 Beruházások -- -- -- -- ----700,0-700,0-- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 461,7 -- -- 441,6 441,6--441,6---- 441,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 441,6 441,6--441,6---- 441,6

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

461,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,7 -- -- 2,6 2,6--2,6---- 2,6 -- --

1 Működési költségvetés 1,7 -- -- 2,6 2,5--2,6---- 2,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,7 -- -- 2,6 2,5--2,6---- 2,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- 0,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 461,7 -- -- 451,7 451,7--451,7---- 451,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 450,0 2 094,2 -- -- -----1 394,2-700,02 094,2 -2 094,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 451,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Természetvédelmi pályázatok támogatása ( 14402 Természetvédelem )220 10

KIADÁSOK 95,8 23,5 -- 156,1 152,7--138,5-5,923,5 132,6 -- --

1 Működési költségvetés 65,2 23,5 -- 126,1 122,7--108,5-5,923,5 102,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 65,2 23,5 -- 126,1 122,7--108,5-5,923,5 102,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 70,7 70,7--70,7---- 70,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41,4 23,5 -- 55,4 52,0--37,8-5,923,5 31,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

23,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,6 -- -- 30,0 30,0--30,0---- 30,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 30,6 -- -- 30,0 30,0--30,0---- 30,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 30,0 30,0--30,0---- 30,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 27,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 88,5 -- -- 30,5 30,5--30,5---- 30,5 -- --

1 Működési költségvetés 88,5 -- -- 30,5 30,5--30,5---- 30,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 88,5 -- -- 30,5 30,5--30,5---- 30,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 68,2 -- -- 114,8 114,8--114,8---- 114,8 -- --

1502



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 53,9 23,5 -- 10,8 10,8---6,8-5,923,5 -12,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 114,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 3,4

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )220 11

KIADÁSOK 11 450,6 12 747,2 -- 14 465,1 8 593,2--3 717,9-2 000,012 747,2 1 717,9 -- --

1 Működési költségvetés 11 450,6 12 747,2 -- 14 465,1 8 593,2--3 717,9-2 000,012 747,2 1 717,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 377,1 377,1--377,1---- 377,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11 450,6 12 747,2 -- 14 088,0 8 216,1--3 340,8-2 000,012 747,2 1 340,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 9,9 9,9--9,9---- 9,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 385,0 12 747,2 -- 14 078,1 8 206,2--3 330,9-2 000,012 747,2 1 330,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

65,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,1 -- -- 2 311,1 2 311,0--2 311,1---- 2 311,1 -- --

1 Működési költségvetés 1,1 -- -- 2 311,1 2 311,0--2 311,1---- 2 311,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 2 311,1 2 311,0--2 311,1---- 2 311,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 65,6 -- -- 1 436,0 1 434,9--1 436,0---- 1 436,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 12 819,9 12 747,2 -- 10 718,0 10 718,0---29,2-2 000,012 747,2 -2 029,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 436,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 870,7

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés ( 14401 Környezetvédelem )220 12

KIADÁSOK 332,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 332,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 332,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 115,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

216,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 332,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása ( 14401 Környezetvédelem )220 13

KIADÁSOK 1 200,1 1 200,0 -- 1 301,1 1 277,2--101,1--1 200,0 101,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 200,1 1 200,0 -- 1 301,1 1 277,2--101,1--1 200,0 101,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 200,1 1 200,0 -- 1 301,1 1 277,2--101,1--1 200,0 101,1

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 200,0 1 200,0 -- 1 300,0 1 276,1--100,0--1 200,0 100,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 101,1 102,2--101,1---- 101,1 -- --1503



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 1 300,0 1 200,0 -- 1 200,0 1 200,0------1 200,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 101,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 25,0

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában ( 14401 Környezetvédelem )220 14

KIADÁSOK 211,7 108,0 -- 151,7 130,4--70,7-27,0108,0 43,7 -- --

1 Működési költségvetés 211,7 108,0 -- 151,7 130,4--70,7-27,0108,0 43,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 211,7 108,0 -- 151,7 130,4--70,7-27,0108,0 43,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 8,3 8,3--8,3---- 8,3

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 206,6 108,0 -- 143,4 122,1--62,4-27,0108,0 35,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK 2,7 -- -- 3,7 6,3--3,7---- 3,7 -- --

1 Működési költségvetés 2,7 -- -- 3,7 6,3--3,7---- 3,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1,2 -- -- 3,7 6,3--3,7---- 3,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 156,4 -- -- 63,2 50,9--63,2---- 63,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 103,0 108,0 -- 84,8 84,8--3,8-27,0108,0 -23,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 11,6

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai ( 14402 Természetvédelem )220 16

KIADÁSOK 40,3 -- -- 15,4 13,6--15,4---- 15,4 -- --

1 Működési költségvetés 40,3 -- -- 15,4 13,6--15,4---- 15,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 -- -- 15,4 13,6--15,4---- 15,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 8,9 8,9--8,9---- 8,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17,1 -- -- 6,5 4,7--6,5---- 6,5

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

23,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2,2 -- -- -- 4,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,2 -- -- -- 4,7-------- --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,1 -- -- 15,4 8,9--15,4---- 15,4 -- --

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

Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )220 17

KIADÁSOK -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5

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

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5

BEVÉTELEK 6,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,5 -- -- -- ---------- --
1504



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 6,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások ( 14401 Környezetvédelem )220 21

KIADÁSOK -- 72,0 -- 71,0 48,0--17,0-18,072,0 -1,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 72,0 -- 71,0 48,0--17,0-18,072,0 -1,0

 / 1 Személyi juttatások -- 25,0 -- 10,0 -----15,0--25,0 -15,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,8 -- 2,8 -----4,0--6,8 -4,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 40,2 -- 58,2 48,0--36,0-18,040,2 18,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 45,8 43,0--45,8---- 45,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 40,2 -- 12,4 5,0---9,8-18,040,2 -27,8

BEVÉTELEK -- -- -- -- 1,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 1,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 1,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 48,0 48,0--48,0---- 48,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 48,0 72,0 -- 23,0 23,0---31,0-18,072,0 -49,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 24,7

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok ( 14401 Környezetvédelem )220 22

KIADÁSOK -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

BEVÉTELEK -- -- -- 50,0 1 773,9--50,0---- 50,0 -- --

4 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 50,0 1 773,9--50,0---- 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 723,9

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )220 27

KIADÁSOK 13,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 13,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

13,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása ( 14401 Környezetvédelem )220 30

KIADÁSOK 109,2 -- -- 30,8 12,2--30,8---- 30,8 -- --

1 Működési költségvetés 109,2 -- -- 30,8 12,2--30,8---- 30,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 109,2 -- -- 30,8 12,2--30,8---- 30,81505



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 7,9 7,9--7,9---- 7,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 53,6 -- -- 22,9 4,3--22,9---- 22,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

55,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,5 -- -- -- 3,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,5 -- -- -- 3,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 3,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 108,7 -- -- 30,8 8,3--30,8---- 30,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0,1

Egyéb szervezetek feladataira ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )220 35

KIADÁSOK 21,6 -- -- 24,8 20,2--24,8---- 24,8 -- --

1 Működési költségvetés 21,6 -- -- 24,8 20,2--24,8---- 24,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,6 -- -- 24,8 20,2--24,8---- 24,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,5 -- -- 24,8 20,2--24,8---- 24,8

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

20,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,6 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 24,8 24,8--24,8---- 24,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,6

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )220 39

KIADÁSOK 99,3 -- -- 105,1 105,1--105,1---- 105,1 -- --

1 Működési költségvetés 99,3 -- -- 105,1 105,1--105,1---- 105,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 99,3 -- -- 105,1 105,1--105,1---- 105,1

Támogatásértékű működési kiadások 5,3 -- -- 105,1 105,1--105,1---- 105,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

94,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,1 -- -- 0,9 1,5--0,9---- 0,9 -- --

1 Működési költségvetés 6,1 -- -- 0,9 1,5--0,9---- 0,9

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,3 -- -- -- 1,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2,8 -- -- 0,9 ----0,9---- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 94,0 -- -- 104,2 104,2--104,2---- 104,2 -- --

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

GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése ( 1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek )220 40

KIADÁSOK 323,1 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0 -- --

1 Működési költségvetés 17,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások 17,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 305,9 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,01506



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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teljesítés d1 d2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 305,9 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 305,9 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0

BEVÉTELEK 340,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 34,2 -- -- -- ---------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 16,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 17,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 305,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

305,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Agrár célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )320

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

FAO intézmények finanszírozása ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )320 1

KIADÁSOK 0,7 -- -- 338,8 338,9--338,8---- 338,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,7 -- -- 282,9 283,0--282,9---- 282,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- 282,9 283,0--282,9---- 282,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 18,8 18,9--18,8---- 18,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 264,1 264,1--264,1---- 264,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 55,9 55,9--55,9---- 55,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 55,9 55,9--55,9---- 55,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 55,9 55,9--55,9---- 55,9

BEVÉTELEK -- -- -- 86,4 86,4--86,4---- 86,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 86,4 86,4--86,4---- 86,4

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 74,7 74,7--74,7---- 74,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 11,0 11,0--11,0---- 11,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,7 -- -- 40,0 40,0--40,0---- 40,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 40,0 -- -- 212,4 212,4--212,4---- 212,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 40,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -0,1

Agrárkutatás támogatása ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )320 2

KIADÁSOK 43,1 138,2 -- 527,1 241,8--88,9300,0138,2 388,9 -- --

1 Működési költségvetés 43,1 138,2 -- 527,1 241,8--88,9300,0138,2 388,9

 / 1 Személyi juttatások -- 40,0 -- 5,5 -----34,5--40,0 -34,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 10,8 -- 1,5 -----9,3--10,8 -9,3
1507
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 / 3 Dologi kiadások -- 87,4 -- 58,3 -----29,1--87,4 -29,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 43,1 -- -- 461,8 241,8--161,8300,0-- 461,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 161,8 161,8--161,8---- 161,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9,5 -- -- 300,0 80,0----300,0-- 300,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

33,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,8 -- -- 180,0 180,0--180,0---- 180,0 -- --

1 Működési költségvetés 1,8 -- -- 180,0 180,0--180,0---- 180,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,8 -- -- 180,0 180,0--180,0---- 180,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 43,1 -- -- 1,8 1,8--1,8---- 1,8 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 138,2 -- 345,3 345,3---92,9300,0138,2 207,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 285,3

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )320 3

KIADÁSOK 11,0 10,1 -- 8,5 8,2--3,4-5,010,1 -1,6 -- --

1 Működési költségvetés 11,0 10,1 -- 8,5 8,2--3,4-5,010,1 -1,6

 / 3 Dologi kiadások 0,5 10,1 -- 2,2 1,9---2,9-5,010,1 -7,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,5 -- -- 6,3 6,3--6,3---- 6,3

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 6,3 6,3--6,3---- 6,3

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

10,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 2,2 2,6--2,2---- 2,2 -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- 2,2 2,6--2,2---- 2,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,1 -- -- 2,2 2,6--2,2---- 2,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,5 -- -- 4,7 4,7--4,7---- 4,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 5,1 10,1 -- 1,6 1,6---3,5-5,010,1 -8,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,7

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és 
fejlesztés )

320 4

KIADÁSOK 25,6 65,7 -- 69,3 54,1--23,6-20,065,7 3,6 -- --

1 Működési költségvetés 25,6 65,7 -- 69,3 54,1--23,6-20,065,7 3,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,6 65,7 -- 69,3 54,1--23,6-20,065,7 3,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 12,3 0,2--12,3---- 12,3

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25,6 65,7 -- 57,0 53,9--11,3-20,065,7 -8,7

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

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,2 -- -- 12,5 12,5--12,5---- 12,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 15,7 65,7 -- 56,8 56,8--11,1-20,065,7 -8,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 15,21508
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Tanyafejlesztési Program ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

320 5

KIADÁSOK 498,0 1 940,0 -- 4 067,2 1 665,6--2 127,2--1 940,0 2 127,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 940,0 -- 1 564,3 42,4---375,7--1 940,0 -375,7

 / 1 Személyi juttatások -- 16,9 -- 16,9 --------16,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 4,6 -- 4,6 --------4,6 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 4,8 ----4,8---- 4,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 918,5 -- 1 538,0 42,4---380,5--1 918,5 -380,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 200,0 42,4--200,0---- 200,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 1 918,5 -- 1 338,0 -----580,5--1 918,5 -580,5

2 Felhalmozási költségvetés 498,0 -- -- 2 502,9 1 623,2--2 502,9---- 2 502,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 498,0 -- -- 2 502,9 1 623,2--2 502,9---- 2 502,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 261,5 -- -- 952,1 952,1--952,1---- 952,1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 236,5 -- -- 1 550,8 671,1--1 550,8---- 1 550,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 498,0 -- -- 1 932,0 1 665,7--1 932,0---- 1 932,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 500,0 1 940,0 -- 2 135,2 2 135,2--195,2--1 940,0 195,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 500,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 135,3

Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )320 6

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- 241,4 -----258,6-500,01 000,0 -758,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 000,0 -- 210,7 -----289,3-500,01 000,0 -789,3

 / 1 Személyi juttatások -- 50,0 -- 13,0 -----37,0--50,0 -37,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 13,5 -- 3,7 -----9,8--13,5 -9,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 936,5 -- 194,0 -----242,5-500,0936,5 -742,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 936,5 -- 194,0 -----242,5-500,0936,5 -742,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,7 ----30,7---- 30,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 30,7 ----30,7---- 30,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 30,7 ----30,7---- 30,7

TÁMOGATÁSOK -- 1 000,0 -- 241,4 241,4---258,6-500,01 000,0 -758,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 241,4

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában ( 10148 Mezőgazdasági 
termelésfejlesztés szakigazgatása )

320 8

KIADÁSOK 130,9 150,0 -- 394,4 354,9--286,9-42,5150,0 244,4 -- --

1 Működési költségvetés 130,9 150,0 -- 394,4 354,9--286,9-42,5150,0 244,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 10,0 ----10,0---- 10,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 130,9 150,0 -- 384,4 354,9--276,9-42,5150,0 234,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,7 1,7--1,7---- 1,71509
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 127,6 150,0 -- 382,7 353,2--275,2-42,5150,0 232,7

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 165,4 165,4--165,4---- 165,4 -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 165,4 165,4--165,4---- 165,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 165,0 165,0--165,0---- 165,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,6 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 67,9 -- -- 77,6 77,6--77,6---- 77,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 140,0 150,0 -- 151,4 151,4--43,9-42,5150,0 1,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 77,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 39,5

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása ( 05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

320 10

KIADÁSOK 72,4 71,1 -- 144,4 137,2--140,4-67,171,1 73,3 -- --

1 Működési költségvetés 72,4 71,1 -- 144,4 137,2--140,4-67,171,1 73,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -- ----42,1-42,1-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,4 71,1 -- 144,4 137,2--98,3-25,071,1 73,3

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 144,4 137,2--144,4---- 144,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10,5 71,1 -- -- -----46,1-25,071,1 -71,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

61,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 135,2 -- -- 7,2 20,1--7,2---- 7,2 -- --

1 Működési költségvetés 135,2 -- -- 7,2 20,1--7,2---- 7,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 106,2 -- -- 5,7 18,6--5,7---- 5,7

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29,0 -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 72,4 -- -- 137,2 137,2--137,2---- 137,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 2,0 71,1 -- -- -----4,0-67,171,1 -71,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 137,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 20,1

MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése ( 01339 Egyéb általános segítő szolgáltatások 
(nem bontott) )

320 12

KIADÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

200,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei ( 10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás )320 13

KIADÁSOK -- 2 000,0 -- 1 616,9 296,1--457,3-840,42 000,0 -383,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 000,0 -- 1 616,9 296,1--457,3-840,42 000,0 -383,11510
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 000,0 -- 1 616,9 296,1--457,3-840,42 000,0 -383,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 108,5 108,5--108,5---- 108,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 2 000,0 -- 1 508,4 187,6--348,8-840,42 000,0 -491,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 500,0 224,2--500,0---- 500,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 500,0 2 000,0 -- 1 116,9 1 116,9---42,7-840,42 000,0 -883,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 500,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 045,0

Intézményi feladatok támogatása ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

320 15

KIADÁSOK 253,6 -- -- 1 110,4 819,4--1 110,4---- 1 110,4 -- --

1 Működési költségvetés 253,6 -- -- 1 110,4 819,4--1 110,4---- 1 110,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 253,6 -- -- 1 110,4 819,4--1 110,4---- 1 110,4

Támogatásértékű működési kiadások 39,4 -- -- 1 110,4 819,4--1 110,4---- 1 110,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

189,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 48,5 -- -- 39,7 39,7--39,7---- 39,7 -- --

1 Működési költségvetés 46,2 -- -- 39,7 39,7--39,7---- 39,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 45,8 -- -- 39,6 39,6--39,6---- 39,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,4 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 238,8 -- -- 779,7 779,7--779,7---- 779,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 746,0 -- -- 291,0 291,0--291,0---- 291,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 779,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 291,0

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek 
szakigazgatása )

320 16

KIADÁSOK 74,7 52,6 -- 23,2 8,2--0,6-30,052,6 -29,4 -- --

1 Működési költségvetés 74,7 52,6 -- 23,2 8,2--0,6-30,052,6 -29,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 74,7 52,6 -- 23,2 8,2--0,6-30,052,6 -29,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 74,7 52,6 -- 22,6 7,6-----30,052,6 -30,0

BEVÉTELEK -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,7 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 52,6 52,6 -- 16,1 16,1---6,5-30,052,6 -36,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 15,0

Állami génmegőrzési feladatok támogatása ( 10143 Állattenyésztés fejlesztése )320 191511
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KIADÁSOK 119,0 125,1 -- 214,5 126,0--120,7-31,3125,1 89,4 -- --

1 Működési költségvetés 119,0 125,1 -- 214,5 126,0--120,7-31,3125,1 89,4

 / 1 Személyi juttatások -- 37,5 -- 37,5 --------37,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 9,9 -- 9,9 --------9,9 --

 / 3 Dologi kiadások -- 77,7 -- 40,9 -----5,5-31,377,7 -36,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 119,0 -- -- 126,2 126,0--126,2---- 126,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 64,9 64,9--64,9---- 64,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 49,3 -- -- 61,3 61,1--61,3---- 61,3

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

69,7 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 0,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 0,1-------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,0 -- -- 120,7 120,7--120,7---- 120,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 119,7 125,1 -- 93,8 93,8-----31,3125,1 -31,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 120,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 88,7

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ( 10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása )320 20

KIADÁSOK 179,2 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 179,2 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 179,2 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 179,2 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 --

TÁMOGATÁSOK 179,2 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 -- -- --

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

Kincstári szolgáltatási díjak ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )320 21

KIADÁSOK 27,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 27,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 13,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

14,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 27,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Bormarketing és minőség-ellenőrzés ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

320 22

KIADÁSOK 780,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 780,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 780,3 -- -- -- ---------- --1512
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 780,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 780,3 -- -- -- 19,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 780,3 -- -- -- 19,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 780,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 19,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19,7

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

320 25

KIADÁSOK 258,6 1 258,6 -- 1 553,6 1 553,6--295,0--1 258,6 295,0 -- --

1 Működési költségvetés 258,6 1 258,6 -- 1 553,6 1 553,6--295,0--1 258,6 295,0

 / 3 Dologi kiadások 258,6 1 258,6 -- 1 553,6 1 553,6--295,0--1 258,6 295,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 297,6 297,6--297,6---- 297,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 556,2 1 258,6 -- 1 256,0 1 256,0---2,6--1 258,6 -2,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 297,6 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők 
kártalanítása ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

320 28

KIADÁSOK 555,0 -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0 -- --

1 Működési költségvetés 555,0 -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0

 / 3 Dologi kiadások 46,0 -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 509,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 509,0 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0

TÁMOGATÁSOK 555,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  
kisegítő tevékenységei )

320 29

KIADÁSOK 1 450,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 504,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 504,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

504,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 946,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 946,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

946,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 450,1 -- -- -- ---------- -- -- --1513
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uniós programok kiegészítő támogatása ( 10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása )420

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

Méhészeti Nemzeti Program ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )420 6

KIADÁSOK 568,2 601,8 -- 699,2 540,3--97,4--601,8 97,4 -- --

1 Működési költségvetés 568,2 601,8 -- 699,2 540,3--97,4--601,8 97,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 568,2 601,8 -- 699,2 540,3--97,4--601,8 97,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 568,2 601,8 -- 699,2 540,3--97,4--601,8 97,4

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 37,1 -- -- 97,3 97,3--97,3---- 97,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 628,4 601,8 -- 601,8 601,8------601,8 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 97,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 158,8

Igyál tejet program ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )420 7

KIADÁSOK 1 432,4 1 500,0 -- 1 938,7 1 902,0--438,7--1 500,0 438,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 432,4 1 500,0 -- 1 938,7 1 902,0--438,7--1 500,0 438,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 432,4 1 500,0 -- 1 938,7 1 902,0--438,7--1 500,0 438,7

Támogatásértékű működési kiadások 619,5 1 500,0 -- 328,4 291,7---1 171,6--1 500,0 -1 171,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 812,9 -- -- 1 610,3 1 610,3--1 610,3---- 1 610,3

BEVÉTELEK 110,3 -- -- 0,5 0,4--0,5---- 0,5 -- --

1 Működési költségvetés 110,3 -- -- 0,5 0,4--0,5---- 0,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 50,6 -- -- -- 0,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 59,7 -- -- 0,5 ----0,5---- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 90,3 -- -- 318,2 318,2--318,2---- 318,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 550,0 1 500,0 -- 1 620,0 1 620,0--120,0--1 500,0 120,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 318,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 36,6

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )420 8

KIADÁSOK 2 148,4 2 200,0 -- 3 579,7 3 449,6--1 379,7--2 200,0 1 379,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 148,4 2 200,0 -- 3 579,7 3 449,6--1 379,7--2 200,0 1 379,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 148,4 2 200,0 -- 3 579,7 3 449,6--1 379,7--2 200,0 1 379,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 148,4 2 200,0 -- 3 579,7 3 449,6--1 379,7--2 200,0 1 379,7

BEVÉTELEK 146,9 -- -- 29,8 26,1--29,8---- 29,8 -- --

1 Működési költségvetés 146,9 -- -- 29,8 26,1--29,8---- 29,8

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 146,9 -- -- 29,8 26,1--29,8---- 29,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 980,0 -- -- 811,5 811,5--811,5---- 811,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 833,0 2 200,0 -- 2 738,4 2 738,4--538,4--2 200,0 538,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 811,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 126,41514
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Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása ( 10151 Állategészségügyi tevékenységek és 
szolgáltatások )

420 9

KIADÁSOK 513,6 1 180,0 -- 1 694,3 262,4--514,3--1 180,0 514,3 -- --

1 Működési költségvetés 513,6 1 180,0 -- 1 694,3 262,4--514,3--1 180,0 514,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 513,6 1 180,0 -- 1 694,3 262,4--514,3--1 180,0 514,3

Támogatásértékű működési kiadások 500,0 -- -- 493,5 241,6--493,5---- 493,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13,6 1 180,0 -- 1 200,8 20,8--20,8--1 180,0 20,8

BEVÉTELEK 1,3 -- -- -- 0,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,3 -- -- -- 0,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,3 -- -- -- 0,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 513,6 -- -- 1 654,3 221,6--1 654,3---- 1 654,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 577,1 1 180,0 -- 40,0 40,0---1 140,0--1 180,0 -1 140,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 578,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uniós Programok ÁFA fedezete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

420 10

KIADÁSOK 2 385,7 1 560,0 -- 4 868,7 3 470,1--3 308,7--1 560,0 3 308,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 297,6 1 560,0 -- 4 868,7 3 470,1--3 308,7--1 560,0 3 308,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1 950,0 1 910,4--1 950,0---- 1 950,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 297,6 1 560,0 -- 2 918,7 1 559,7--1 358,7--1 560,0 1 358,7

Támogatásértékű működési kiadások 121,2 -- -- 774,8 482,7--774,8---- 774,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 059,5 1 560,0 -- 2 143,9 1 077,0--583,9--1 560,0 583,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

116,9 -- -- -- ---------- --

3 Kölcsönök 88,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 121,9 -- -- 88,1 88,1--88,1---- 88,1 -- --

1 Működési költségvetés 121,9 -- -- 88,1 88,1--88,1---- 88,1

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 121,9 -- -- 88,1 88,1--88,1---- 88,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 186,6 -- -- 288,0 241,6--288,0---- 288,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 333,3 1 560,0 -- 4 492,6 4 492,6--2 932,6--1 560,0 2 932,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 256,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 352,2

Iskolagyümölcs program ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )420 11

KIADÁSOK 424,4 1 211,0 -- 1 347,1 547,1--136,1--1 211,0 136,1 -- --

1 Működési költségvetés 424,4 1 211,0 -- 1 347,1 547,1--136,1--1 211,0 136,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 424,4 1 211,0 -- 1 347,1 547,1--136,1--1 211,0 136,1

Támogatásértékű működési kiadások 1,0 1 211,0 -- 790,1 -----420,9--1 211,0 -420,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 423,4 -- -- 557,0 547,1--557,0---- 557,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 59,9 -- -- 146,5 146,5--146,5---- 146,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 511,0 1 211,0 -- 1 200,6 1 200,6---10,4--1 211,0 -10,4 -- --1515
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 146,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 800,0

Nemzeti Diverzifikációs Program ( 10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása )420 12

KIADÁSOK 2 362,5 -- -- 1 271,9 ----1 271,9---- 1 271,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 362,5 -- -- 1 271,9 ----1 271,9---- 1 271,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 362,5 -- -- 1 271,9 ----1 271,9---- 1 271,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 180,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 182,0 -- -- 1 271,9 ----1 271,9---- 1 271,9

BEVÉTELEK 251,0 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 251,0 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 22,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

228,4 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 416,5 -- -- 1 270,8 ----1 270,8---- 1 270,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 965,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 270,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Nemzeti támogatások ( X Nem besorolt )520

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

Állattenyésztési feladatok ( 10143 Állattenyésztés fejlesztése )520 3

KIADÁSOK 906,2 815,7 -- 817,7 815,7--2,0--815,7 2,0 -- --

1 Működési költségvetés 906,2 815,7 -- 817,7 815,7--2,0--815,7 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 906,2 815,7 -- 817,7 815,7--2,0--815,7 2,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 906,2 815,7 -- 817,7 815,7--2,0--815,7 2,0

BEVÉTELEK -- -- -- -- 17,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 17,1-------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- -- 17,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,9 -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 906,3 815,7 -- 815,7 815,7------815,7 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 19,1

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása ( 10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása )520 4

KIADÁSOK -- 2 600,0 -- 1 236,0 82,6---364,0-1 000,02 600,0 -1 364,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 100,0 -- 1 121,9 82,6--21,9-1 000,02 100,0 -978,1

 / 1 Személyi juttatások -- 20,0 -- 11,4 -----8,6--20,0 -8,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 5,4 -- 3,1 -----2,3--5,4 -2,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 38,4 ----38,4---- 38,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 074,6 -- 1 069,0 82,6---5,6-1 000,02 074,6 -1 005,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 2 074,6 -- 1 069,0 82,6---5,6-1 000,02 074,6 -1 005,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 500,0 -- 114,1 -----385,9--500,0 -385,91516
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 500,0 -- 114,1 -----385,9--500,0 -385,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 500,0 -- 114,1 -----385,9--500,0 -385,9

TÁMOGATÁSOK -- 2 600,0 -- 1 236,0 1 236,0---364,0-1 000,02 600,0 -1 364,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 153,4

Vadgazdálkodás támogatása ( 10302 Vadgazdálkodás )520 5

KIADÁSOK -- 101,6 -- -- -----40,8-60,8101,6 -101,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 101,6 -- -- -----40,8-60,8101,6 -101,6

 / 1 Személyi juttatások -- 20,0 -- -- -----15,0-5,020,0 -20,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 5,4 -- -- -----4,0-1,45,4 -5,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -- ----29,0-29,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 76,2 -- -- -----50,8-25,476,2 -76,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 76,2 -- -- -----50,8-25,476,2 -76,2

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

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 0,2-------- --

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

TÁMOGATÁSOK -- 101,6 -- -- -----40,8-60,8101,6 -101,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Nemzeti Erdőprogram ( 10201 Erdőgazdálkodás )520 6

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

Erdőfelújítás ( 10201 Erdőgazdálkodás )520 6 3

KIADÁSOK 163,7 193,9 -- 100,1 95,4---31,3-62,5193,9 -93,8 -- --

1 Működési költségvetés 163,7 193,9 -- 100,1 95,4---31,3-62,5193,9 -93,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 163,7 193,9 -- 100,1 95,4---31,3-62,5193,9 -93,8

Támogatásértékű működési kiadások 0,4 -- -- 7,4 7,4--7,4---- 7,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 163,3 193,9 -- 92,7 88,0---38,7-62,5193,9 -101,2

BEVÉTELEK 1,3 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés 1,3 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,7 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24,0 -- -- 9,5 9,5--9,5---- 9,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 147,9 193,9 -- 90,0 90,0---41,4-62,5193,9 -103,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 4,7

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás ( 10201 Erdőgazdálkodás )520 6 4

KIADÁSOK 354,7 238,8 -- 184,7 182,4--3,4-57,5238,8 -54,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 354,7 238,8 -- 184,7 182,4--3,4-57,5238,8 -54,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 354,7 238,8 -- 184,7 182,4--3,4-57,5238,8 -54,1

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 10,6 -- -- 9,6 9,6--9,6---- 9,61517
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 344,1 238,8 -- 175,1 172,8---6,2-57,5238,8 -63,7

BEVÉTELEK 57,2 -- -- 1,2 1,4--1,2---- 1,2 -- --

1 Működési költségvetés 57,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 57,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- 1,2 1,4--1,2---- 1,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

0,1 -- -- 0,4 0,6--0,4---- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,4 -- -- 32,9 32,9--32,9---- 32,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 284,0 238,8 -- 150,6 150,6---30,7-57,5238,8 -88,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 2,5

Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása ( 10201 Erdőgazdálkodás )520 6 5

KIADÁSOK 8,7 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

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

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

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

8,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,0 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 0,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejlesztési típusú támogatások ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )520 7

KIADÁSOK 61,6 61,4 -- 185,9 35,7--164,5-40,061,4 124,5 -- --

1 Működési költségvetés 40,9 40,0 -- 151,3 31,3--129,9-18,640,0 111,3

 / 3 Dologi kiadások 40,9 40,0 -- 151,3 31,3--129,9-18,640,0 111,3

2 Felhalmozási költségvetés 20,7 21,4 -- 34,6 4,4--34,6-21,421,4 13,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,7 21,4 -- 34,6 4,4--34,6-21,421,4 13,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 20,7 21,4 -- 34,6 4,4--34,6-21,421,4 13,2

BEVÉTELEK 74,4 -- -- 136,3 131,8--136,3---- 136,3 -- --

1 Működési költségvetés 38,7 -- -- 49,2 45,0--49,2---- 49,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 38,7 -- -- 49,2 45,0--49,2---- 49,2

2 Felhalmozási költségvetés 35,7 -- -- 87,1 86,8--87,1---- 87,1

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

35,7 -- -- 87,1 86,8--87,1---- 87,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,9 -- -- 28,2 28,2--28,2---- 28,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 8,5 61,4 -- 21,4 21,4-----40,061,4 -40,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 145,7

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások ( 10131  Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )520 81518
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KIADÁSOK 58 357,1 48 995,0 -- 44 623,5 43 999,9---691,5-3 680,048 995,0 -4 371,5 -- --

1 Működési költségvetés 58 357,1 48 995,0 -- 44 623,5 43 999,9---691,5-3 680,048 995,0 -4 371,5

 / 3 Dologi kiadások 19,4 47,5 -- 121,1 13,1--73,6--47,5 73,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 58 337,7 48 947,5 -- 44 502,4 43 986,8---765,1-3 680,048 947,5 -4 445,1

Támogatásértékű működési kiadások 1 409,0 -- -- 1 616,5 1 396,5--1 616,5---- 1 616,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 56 928,7 48 947,5 -- 42 885,9 42 590,3---2 381,6-3 680,048 947,5 -6 061,6

BEVÉTELEK 462,5 -- -- 122,9 140,5--122,9---- 122,9 -- --

1 Működési költségvetés 462,5 -- -- 122,9 140,5--122,9---- 122,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 22,9 -- -- 5,3 0,7--5,3---- 5,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 439,6 -- -- 117,6 139,8--117,6---- 117,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 798,3 -- -- 55,5 55,5--55,5---- 55,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 55 151,8 48 995,0 -- 44 445,1 44 445,1---869,9-3 680,048 995,0 -4 549,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 55,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 641,2

Nemzeti agrár kárenyhítés ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )520 10

KIADÁSOK 4 224,3 8 000,0 -- 12 414,0 7 592,0--4 476,8-62,88 000,0 4 414,0 -- --

1 Működési költségvetés 4 224,3 8 000,0 -- 12 414,0 7 592,0--4 476,8-62,88 000,0 4 414,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 224,3 8 000,0 -- 12 414,0 7 592,0--4 476,8-62,88 000,0 4 414,0

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 224,2 8 000,0 -- 12 414,0 7 592,0--4 476,8-62,88 000,0 4 414,0

BEVÉTELEK 4 156,7 4 000,0 -- 4 400,0 4 229,8--400,0--4 000,0 400,0 -- --

1 Működési költségvetés 4 156,7 4 000,0 -- 4 400,0 4 229,8--400,0--4 000,0 400,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3,0 -- -- -- 21,3-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 153,7 4 000,0 -- 4 400,0 4 208,5--400,0--4 000,0 400,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 101,5 -- -- 4 143,9 4 143,9--4 143,9---- 4 143,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 101,6 4 000,0 -- 3 870,1 3 870,1---67,1-62,84 000,0 -129,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 135,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 651,8

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és hitéleti 
tevékenységek és szolgáltatások )

520 11

KIADÁSOK -- 35,0 -- 50,0 45,0--25,0-10,035,0 15,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 35,0 -- 50,0 45,0--25,0-10,035,0 15,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 35,0 -- 50,0 45,0--25,0-10,035,0 15,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 10,0 10,0--10,0---- 10,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 35,0 -- 40,0 35,0--15,0-10,035,0 5,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 25,0 25,0--25,0---- 25,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 25,0 35,0 -- 25,0 25,0-----10,035,0 -10,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 25,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Állat- és növénykártalanítás ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )620

KIADÁSOK 1 461,5 1 000,0 -- 1 089,7 963,8--89,7--1 000,0 89,7 -- --1519
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1 Működési költségvetés 1 461,5 1 000,0 -- 1 089,7 963,8--89,7--1 000,0 89,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 461,5 1 000,0 -- 1 089,7 963,8--89,7--1 000,0 89,7

Támogatásértékű működési kiadások 165,7 -- -- 232,2 232,2--232,2---- 232,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 164,1 1 000,0 -- 857,5 731,6---142,5--1 000,0 -142,5

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

131,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 122,4 -- -- 0,4 104,5--0,4---- 0,4 -- --

1 Működési költségvetés 122,4 -- -- 0,4 104,5--0,4---- 0,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 118,7 -- -- 0,4 103,5--0,4---- 0,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,7 -- -- -- 1,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 178,4 -- -- 89,3 89,3--89,3---- 89,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 250,0 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 89,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 230,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )720

KIADÁSOK 5 537,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5 537,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 5 537,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 10 620,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 10 620,2 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 10 620,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 270,3 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 320,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 673,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uniós programok árfolyam-különbözete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

720 1

KIADÁSOK -- 300,0 -- 21 314,1 8 884,9--21 314,1-300,0300,0 21 014,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 300,0 -- 21 314,1 8 884,9--21 314,1-300,0300,0 21 014,1

 / 3 Dologi kiadások -- 300,0 -- 12 497,3 68,1--12 497,3-300,0300,0 12 197,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 8 816,8 8 816,8--8 816,8---- 8 816,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 8 816,8 8 816,8--8 816,8---- 8 816,8

BEVÉTELEK -- -- -- 17 162,2 17 162,2--17 162,2---- 17 162,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 17 162,2 17 162,2--17 162,2---- 17 162,2

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 17 162,2 17 162,2--17 162,2---- 17 162,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 151,9 4 151,9--4 151,9---- 4 151,9 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 300,0 -- -- -------300,0300,0 -300,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 429,2

Egyéb EU által nem térített kiadások ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

720 2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- 1 000,0 -- 2 671,7 2 026,9--1 671,7--1 000,0 1 671,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 000,0 -- 2 671,7 2 026,9--1 671,7--1 000,0 1 671,7

 / 3 Dologi kiadások -- 1 000,0 -- 2 671,7 2 026,9--1 671,7--1 000,0 1 671,7

BEVÉTELEK -- -- -- 150,3 4 824,4--150,3---- 150,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 150,3 4 824,4--150,3---- 150,3

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 150,3 159,5--150,3---- 150,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 4 664,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 521,4 1 333,4--1 521,4---- 1 521,4 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 130,9

Vidékfejlesztési és halászati programok ( X Nem besorolt )1120

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

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2

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

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1

KIADÁSOK -- 87 172,1 -- 115 385,5 ----28 213,4--87 172,1 28 213,4 -- --

1 Működési költségvetés -- 11 403,2 -- 22 695,0 ----11 291,8--11 403,2 11 291,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 11 403,2 -- 22 695,0 ----11 291,8--11 403,2 11 291,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,2 ----3,2---- 3,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 11 403,2 -- 22 691,8 ----11 288,6--11 403,2 11 288,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 75 768,9 -- 92 690,5 ----16 921,6--75 768,9 16 921,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 75 768,9 -- 92 690,5 ----16 921,6--75 768,9 16 921,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 2 170,5 ----2 170,5---- 2 170,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 75 768,9 -- 90 520,0 ----14 751,1--75 768,9 14 751,1

BEVÉTELEK -- 61 873,9 -- 84 813,6 ----22 939,7--61 873,9 22 939,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 8 120,2 -- 15 385,6 ----15 385,6--8 120,2 15 385,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 500,0 ----500,0---- 500,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 8 120,2 -- 14 885,6 ----14 885,6--8 120,2 14 885,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 53 753,7 -- 69 428,0 ----7 554,1--53 753,7 7 554,1

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 1 032,9 ----1 032,9---- 1 032,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 53 753,7 -- 68 395,1 ----6 521,2--53 753,7 6 521,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 9 604,7 ----9 604,7---- 9 604,7 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 25 298,2 -- 20 967,2 -----4 331,0--25 298,2 -4 331,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott – önálló 
építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 1

KIADÁSOK 1,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,8 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,9 -- -- -- 0,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,9 -- -- -- 0,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

0,9 -- -- -- 0,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 0,9 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott – önálló 
építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 184,7 -- -- -- 127,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 184,7 -- -- -- 127,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 184,7 -- -- -- 127,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 184,7 -- -- -- 127,2-------- --

BEVÉTELEK 183,9 -- -- -- 143,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --1522



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 183,9 -- -- -- 143,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

183,9 -- -- -- 143,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 0,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16,7

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 9

KIADÁSOK 1 489,9 -- -- -- 2 755,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 489,9 -- -- -- 2 755,8-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 489,9 -- -- -- 2 755,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 6,4 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 483,5 -- -- -- 2 755,8-------- --

BEVÉTELEK 979,7 -- -- -- 1 555,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 979,7 -- -- -- 1 555,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

979,7 -- -- -- 1 555,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 510,2 -- -- -- 1 200,0-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 1

KIADÁSOK 36 475,8 -- -- -- 44 084,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 36 475,8 -- -- -- 44 084,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 475,8 -- -- -- 44 084,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 40,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 36 475,8 -- -- -- 44 043,4-------- --

BEVÉTELEK 30 296,3 -- -- -- 34 244,8-------- -- -- --1523



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30 296,3 -- -- -- 34 244,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- 31,9-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

30 296,3 -- -- -- 34 212,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 167,7 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 8 600,6 -- -- -- 9 839,5-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 588,8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 2

KIADÁSOK 47,6 -- -- -- 666,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 47,6 -- -- -- 666,1-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47,6 -- -- -- 666,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 47,6 -- -- -- 666,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 61,9 -- -- -- 396,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 61,9 -- -- -- 396,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 61,9 -- -- -- 396,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 270,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 2

KIADÁSOK 638,9 -- -- -- 9 492,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 638,9 -- -- -- 9 492,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 638,9 -- -- -- 9 492,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 638,9 -- -- -- 9 492,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --1524



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 529,3 -- -- -- 7 151,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 529,3 -- -- -- 7 151,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 529,3 -- -- -- 7 151,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 109,6 -- -- -- 2 341,2-------- -- -- --

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

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 2

KIADÁSOK 171,7 -- -- -- 77,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 171,7 -- -- -- 77,9-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 171,7 -- -- -- 77,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 171,7 -- -- -- 77,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 85,2 -- -- -- 38,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 85,2 -- -- -- 38,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 85,2 -- -- -- 38,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 86,5 -- -- -- 39,3-------- -- -- --

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

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 2

KIADÁSOK 3 831,3 -- -- -- 3 249,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3 831,3 -- -- -- 3 249,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 831,3 -- -- -- 3 249,3-------- --1525



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 831,3 -- -- -- 3 249,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 846,4 -- -- -- 2 414,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 846,4 -- -- -- 2 414,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 846,4 -- -- -- 2 414,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 984,9 -- -- -- 835,3-------- -- -- --

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

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 2

KIADÁSOK 0,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 0,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás 
(nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 2
1526



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 25,9 -- -- -- 39,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 25,9 -- -- -- 39,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,9 -- -- -- 39,0-------- --

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25,8 -- -- -- 39,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 12,9 -- -- -- 19,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 12,9 -- -- -- 19,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12,9 -- -- -- 19,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 13,0 -- -- -- 19,6-------- -- -- --

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

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás 
(konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 406,2 -- -- -- 783,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 406,2 -- -- -- 783,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 406,2 -- -- -- 783,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 1,0 -- -- -- 2,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 405,2 -- -- -- 781,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 301,9 -- -- -- 582,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 301,9 -- -- -- 582,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 301,9 -- -- -- 582,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 104,3 -- -- -- 200,8-------- -- -- --1527



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 4 321,7 -- -- -- 3 403,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 321,7 -- -- -- 3 403,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 321,7 -- -- -- 3 403,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 145,6 -- -- -- 27,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 176,1 -- -- -- 3 376,0-------- --

BEVÉTELEK 3 317,9 -- -- -- 2 546,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 317,9 -- -- -- 2 546,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 44,4 -- -- -- 0,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 273,5 -- -- -- 2 546,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 003,8 -- -- -- 857,4-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 134,6 -- -- -- 110,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 134,6 -- -- -- 110,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 134,6 -- -- -- 110,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 134,6 -- -- -- 110,2-------- --

BEVÉTELEK 76,0 -- -- -- 59,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 76,0 -- -- -- 59,0-------- --1528



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 
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2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

76,0 -- -- -- 59,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 58,6 -- -- -- 51,2-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 2 589,4 -- -- -- 2 807,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 589,4 -- -- -- 2 807,7-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 589,4 -- -- -- 2 807,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 589,4 -- -- -- 2 807,7-------- --

BEVÉTELEK 2 039,3 -- -- -- 2 111,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 039,3 -- -- -- 2 111,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 039,3 -- -- -- 2 111,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 550,1 -- -- -- 695,8-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 373,1 -- -- -- 330,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 373,1 -- -- -- 330,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 373,1 -- -- -- 330,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 373,1 -- -- -- 330,3-------- --

BEVÉTELEK 198,7 -- -- -- 164,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --1529



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat
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módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 198,7 -- -- -- 164,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

198,7 -- -- -- 164,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 174,4 -- -- -- 166,1-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás 
(konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 140,0 -- -- -- 116,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 140,0 -- -- -- 116,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 140,0 -- -- -- 116,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 140,0 -- -- -- 116,5-------- --

BEVÉTELEK 138,6 -- -- -- 89,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 138,6 -- -- -- 89,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

138,6 -- -- -- 89,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 1,4 -- -- -- 26,8-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás (nem 
konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 22,0 -- -- -- 48,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 -- -- -- 48,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 22,0 -- -- -- 48,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --1530



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 22,0 -- -- -- 48,3-------- --

BEVÉTELEK 23,7 -- -- -- 24,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,7 -- -- -- 24,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

23,7 -- -- -- 24,0-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 24,3-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés elős. t.-NVT determináció 
(konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 3

KIADÁSOK 0,3 -- -- -- 4,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- -- 4,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- -- 4,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 0,3 -- -- -- 4,2-------- --

BEVÉTELEK 0,2 -- -- -- 3,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

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

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

0,2 -- -- -- 3,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 0,1 -- -- -- 1,1-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Szárítók támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 5 333,6 -- -- -- 1 153,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --1531



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 5 333,6 -- -- -- 1 153,4-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 333,6 -- -- -- 1 153,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 5 333,6 -- -- -- 1 153,4-------- --

BEVÉTELEK 4 223,3 -- -- -- 919,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 223,3 -- -- -- 919,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

4 223,3 -- -- -- 919,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 110,3 -- -- -- 233,9-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Szárítók támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 451,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 451,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 451,5 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 451,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 289,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 289,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

289,1 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 162,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó támogatások 
(konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 42,7 -- -- -- 93,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --1532



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,7 -- -- -- 93,4-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 42,7 -- -- -- 93,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 2,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 42,7 -- -- -- 91,1-------- --

BEVÉTELEK 34,1 -- -- -- 69,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 34,1 -- -- -- 69,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

34,1 -- -- -- 69,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 8,6 -- -- -- 23,7-------- -- -- --

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

Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó támogatások (nem 
konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 7,4 -- -- -- 13,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,4 -- -- -- 13,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7,4 -- -- -- 13,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 7,4 -- -- -- 13,0-------- --

BEVÉTELEK 3,7 -- -- -- 6,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,7 -- -- -- 6,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3,7 -- -- -- 6,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 3,7 -- -- -- 6,6-------- -- -- --

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

1533



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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

Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 11 798,6 -- -- -- 11 834,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11 798,6 -- -- -- 11 834,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 11 798,6 -- -- -- 11 834,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11 798,6 -- -- -- 11 834,0-------- --

BEVÉTELEK 9 447,1 -- -- -- 9 092,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 9 447,1 -- -- -- 9 092,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

9 447,1 -- -- -- 9 092,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- -- 9 604,8-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 2 351,5 -- -- -- 491,6-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 355,2

 Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1 4

KIADÁSOK 2 534,4 -- -- -- 2 276,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 534,4 -- -- -- 2 276,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 534,4 -- -- -- 2 276,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 534,4 -- -- -- 2 276,1-------- --

BEVÉTELEK 1 533,2 -- -- -- 1 389,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 533,2 -- -- -- 1 389,1-------- --1534



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1 533,2 -- -- -- 1 389,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 001,2 -- -- -- 887,0-------- -- -- --

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

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 5

KIADÁSOK 65,0 -- -- -- 76,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 65,0 -- -- -- 76,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 65,0 -- -- -- 76,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 65,0 -- -- -- 76,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 48,3 -- -- -- 57,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 48,3 -- -- -- 57,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 48,3 -- -- -- 57,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 16,7 -- -- -- 19,7-------- -- -- --

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

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 5

KIADÁSOK 5,6 -- -- -- 6,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,6 -- -- -- 6,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,6 -- -- -- 6,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5,6 -- -- -- 6,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2,8 -- -- -- 3,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,8 -- -- -- 3,0-------- --1535



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,8 -- -- -- 3,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 2,8 -- -- -- 3,0-------- -- -- --

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

Nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (konvergencia) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 5

KIADÁSOK 344,0 -- -- -- 390,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 344,0 -- -- -- 390,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 344,0 -- -- -- 390,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 344,0 -- -- -- 390,5-------- --

BEVÉTELEK 301,2 -- -- -- 290,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 301,2 -- -- -- 290,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

301,2 -- -- -- 290,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 42,8 -- -- -- 100,4-------- -- -- --

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

Szakképzés (konvergencia) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 5

KIADÁSOK 284,7 -- -- -- 977,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 284,7 -- -- -- 977,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 284,7 -- -- -- 977,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,2 -- -- -- 0,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 284,5 -- -- -- 976,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 211,6 -- -- -- 726,1-------- -- -- --1536



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 211,6 -- -- -- 726,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 211,6 -- -- -- 726,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 73,1 -- -- -- 251,2-------- -- -- --

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

Szakképzés (nem konvergencia) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 5

KIADÁSOK 45,6 -- -- -- 92,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 45,6 -- -- -- 92,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,6 -- -- -- 92,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 45,6 -- -- -- 92,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 22,7 -- -- -- 45,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 22,7 -- -- -- 45,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 22,7 -- -- -- 45,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 22,9 -- -- -- 46,5-------- -- -- --

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

Ültevények korszerűsítése, telepítése (konvergencia) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 5

KIADÁSOK 211,9 -- -- -- 26,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 211,9 -- -- -- 26,6-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 211,9 -- -- -- 26,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 211,9 -- -- -- 26,6-------- --1537



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 176,8 -- -- -- 26,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 176,8 -- -- -- 26,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

176,8 -- -- -- 26,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 35,1 -- -- -- 0,3-------- -- -- --

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

Ültevények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 5

KIADÁSOK 0,9 -- -- -- 21,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,9 -- -- -- 21,6-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,9 -- -- -- 21,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 0,9 -- -- -- 21,6-------- --

BEVÉTELEK 0,4 -- -- -- 10,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 -- -- -- 10,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

0,4 -- -- -- 10,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 0,5 -- -- -- 10,9-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági utak fejlesztése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 6

KIADÁSOK 2 778,4 -- -- -- 3 334,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 778,4 -- -- -- 3 334,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 778,4 -- -- -- 3 334,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 346,4 -- -- -- 302,7-------- --1538



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 2 432,0 -- -- -- 3 031,8-------- --

BEVÉTELEK 2 146,6 -- -- -- 2 514,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 146,6 -- -- -- 2 514,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 78,6 -- -- -- 2,2-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 068,0 -- -- -- 2 512,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 631,8 -- -- -- 819,8-------- -- -- --

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

Mezőgazdasági utak fejlesztése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 6

KIADÁSOK 223,1 -- -- -- 49,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 223,1 -- -- -- 49,9-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 223,1 -- -- -- 49,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 211,7 -- -- -- 49,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 110,8 -- -- -- 24,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 110,8 -- -- -- 24,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

110,8 -- -- -- 24,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 112,3 -- -- -- 25,1-------- -- -- --

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

Komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodási információs szolgálat (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 6

KIADÁSOK 1 422,7 -- -- -- 906,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 422,7 -- -- -- 906,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 422,7 -- -- -- 906,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 422,7 -- -- -- 906,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --1539



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 156,3 -- -- -- 673,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 156,3 -- -- -- 673,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 156,3 -- -- -- 673,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 266,4 -- -- -- 233,0-------- -- -- --

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

Komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodási információs szolgálat (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 6

KIADÁSOK 976,5 -- -- -- 819,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 976,5 -- -- -- 819,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 976,5 -- -- -- 819,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 976,5 -- -- -- 819,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 617,1 -- -- -- 407,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 617,1 -- -- -- 407,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 617,1 -- -- -- 407,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 359,4 -- -- -- 412,8-------- -- -- --

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

Erdészeti gépbeszerzés (konvergencia régió) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 6

KIADÁSOK 449,4 -- -- -- 91,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --1540



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 449,4 -- -- -- 91,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 449,4 -- -- -- 91,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 449,4 -- -- -- 91,3-------- --

BEVÉTELEK 336,6 -- -- -- 98,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 336,6 -- -- -- 98,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

336,6 -- -- -- 98,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 112,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,4

Erdészeti gépbeszerzés (nem konvergencia régió) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 6

KIADÁSOK -- -- -- -- 4,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 4,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 4,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 4,2-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 2,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 2,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 2,1-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 2,1-------- -- -- --

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

EMVA - Kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1 6

KIADÁSOK 477,8 -- -- -- 1 373,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --1541



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 477,8 -- -- -- 1 373,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 477,8 -- -- -- 1 373,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 477,8 -- -- -- 1 373,0-------- --

BEVÉTELEK 355,2 -- -- -- 1 020,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 355,2 -- -- -- 1 020,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

355,2 -- -- -- 1 020,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 122,6 -- -- -- 352,9-------- -- -- --

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

EMVA - Kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 1 6

KIADÁSOK 91,7 -- -- -- 157,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 91,7 -- -- -- 157,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 91,7 -- -- -- 157,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 91,7 -- -- -- 157,0-------- --

BEVÉTELEK 45,5 -- -- -- 83,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 45,5 -- -- -- 83,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

45,5 -- -- -- 83,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 46,2 -- -- -- 74,0-------- -- -- --

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

EMVA - Baromfi telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 61542



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 1 089,5 -- -- -- 462,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 089,5 -- -- -- 462,7-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 089,5 -- -- -- 462,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 089,5 -- -- -- 462,7-------- --

BEVÉTELEK 809,4 -- -- -- 343,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 809,4 -- -- -- 343,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

809,4 -- -- -- 343,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 280,1 -- -- -- 118,9-------- -- -- --

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

EMVA - Baromfi telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 6

KIADÁSOK 20,2 -- -- -- 247,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,2 -- -- -- 247,4-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,2 -- -- -- 247,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 20,2 -- -- -- 247,4-------- --

BEVÉTELEK 10,0 -- -- -- 122,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- -- 122,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

10,0 -- -- -- 122,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 10,2 -- -- -- 124,6-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1543



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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

EMVA - Juhok és kecskék elektronikus jelölése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1 7

KIADÁSOK 423,2 -- -- -- 91,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 423,2 -- -- -- 91,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 423,2 -- -- -- 91,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 2,5 -- -- -- 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 420,7 -- -- -- 90,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 323,7 -- -- -- 67,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 323,7 -- -- -- 67,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 323,7 -- -- -- 67,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 99,5 -- -- -- 23,4-------- -- -- --

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

EMVA - Juhok és kecskék elektronikus jelölése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 1 7

KIADÁSOK 33,9 -- -- -- 8,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 33,9 -- -- -- 8,5-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33,9 -- -- -- 8,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,4 -- -- -- 0,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 33,5 -- -- -- 8,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 16,8 -- -- -- 4,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 16,8 -- -- -- 4,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 16,8 -- -- -- 4,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --1544



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 17,1 -- -- -- 4,3-------- -- -- --

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

EMVA - Erdőápolás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 169,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 169,6-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- 169,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- 169,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 126,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 126,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 126,0-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 43,6-------- -- -- --

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

EMVA - Erdőápolás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 20,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 20,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 20,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 0,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 19,9-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 9,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 9,9-------- --1545



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 9,9-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 10,1-------- -- -- --

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

EMVA - GAZDANET (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 14,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 14,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 14,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 14,1-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 10,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 10,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 10,5-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 3,6-------- -- -- --

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

EMVA - GAZDANET (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 1,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 1,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 1,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 1,2-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 0,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --1546



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- 0,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 0,6-------- -- -- --

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

EMVA - Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 278,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 278,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 278,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 278,2-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 206,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 206,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 206,7-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 71,5-------- -- -- --

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

EMVA - Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 1 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 7,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 7,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 7,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 7,3-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 3,6-------- -- -- --1547



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 3,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 3,6-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 3,7-------- -- -- --

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

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2

KIADÁSOK -- 75 879,7 -- 90 351,9 ----14 472,2--75 879,7 14 472,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 71 094,7 -- 82 565,4 ----11 470,7--71 094,7 11 470,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 71 094,7 -- 82 565,4 ----11 470,7--71 094,7 11 470,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 816,2 ----1 816,2---- 1 816,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 71 094,7 -- 80 749,2 ----9 654,5--71 094,7 9 654,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 785,0 -- 7 786,5 ----3 001,5--4 785,0 3 001,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 4 785,0 -- 7 786,5 ----3 001,5--4 785,0 3 001,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 47,2 ----47,2---- 47,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 4 785,0 -- 7 739,3 ----2 954,3--4 785,0 2 954,3

BEVÉTELEK -- 54 070,6 -- 66 538,3 ----12 467,7--54 070,6 12 467,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 50 386,9 -- 59 674,0 ----5 603,4--50 386,9 5 603,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 890,0 ----890,0---- 890,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 50 386,9 -- 58 784,0 ----4 713,4--50 386,9 4 713,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 683,7 -- 6 864,3 ----6 864,3--3 683,7 6 864,3

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 100,0 ----100,0---- 100,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 3 683,7 -- 6 764,3 ----6 764,3--3 683,7 6 764,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,5 ----4,5---- 4,5 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 21 809,1 -- 23 809,1 ----2 000,0--21 809,1 2 000,0 -- --

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

Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 1

KIADÁSOK 32,3 -- -- -- 26,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 32,3 -- -- -- 26,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,3 -- -- -- 26,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32,3 -- -- -- 26,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --1548



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 18,0 -- -- -- 15,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 18,0 -- -- -- 15,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 18,0 -- -- -- 15,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 14,3 -- -- -- 11,3-------- -- -- --

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

Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 2

KIADÁSOK 198,0 -- -- -- 110,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 198,0 -- -- -- 110,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 198,0 -- -- -- 110,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 28,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 198,0 -- -- -- 82,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 174,1 -- -- -- 91,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 174,1 -- -- -- 91,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 0,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 174,1 -- -- -- 91,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 23,9 -- -- -- 18,4-------- -- -- --

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

Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 3

KIADÁSOK 294,9 -- -- -- 449,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 294,9 -- -- -- 449,9-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 294,9 -- -- -- 449,9-------- --

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 294,9 -- -- -- 448,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --1549



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2013. évi 
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 170,9 -- -- -- 256,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 170,9 -- -- -- 256,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 170,9 -- -- -- 256,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 124,0 -- -- -- 193,0-------- -- -- --

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

Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 4

KIADÁSOK 2 685,9 -- -- -- 4 745,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 685,9 -- -- -- 4 745,5-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 685,9 -- -- -- 4 745,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 11,0 -- -- -- 17,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 674,9 -- -- -- 4 727,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 169,5 -- -- -- 3 806,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 169,5 -- -- -- 3 806,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 169,5 -- -- -- 3 806,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 253,8 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 266,9 -- -- -- 939,1-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) - NVT determináció ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 5

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

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- -- ---------- --1550



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A mezőgazdasági földterületek erdősítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése 
)

1120 2 2 7

KIADÁSOK 275,9 -- -- -- 176,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 275,9 -- -- -- 176,8-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 275,9 -- -- -- 176,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 275,9 -- -- -- 176,8-------- --

BEVÉTELEK 151,2 -- -- -- 96,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 151,2 -- -- -- 96,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

151,2 -- -- -- 96,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 124,7 -- -- -- 80,0-------- -- -- --

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

A mezőgazdasági földterületek erdősítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 8

KIADÁSOK 3 191,8 -- -- -- 1 763,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások 2,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 189,5 -- -- -- 1 763,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 189,5 -- -- -- 1 763,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 5,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 189,5 -- -- -- 1 757,9-------- --

BEVÉTELEK 2 545,6 -- -- -- 1 407,0-------- -- -- --1551



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 545,6 -- -- -- 1 407,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 545,6 -- -- -- 1 407,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 646,2 -- -- -- 356,0-------- -- -- --

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

Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 2

KIADÁSOK 2 169,5 -- -- -- 3 727,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 169,5 -- -- -- 3 727,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 169,5 -- -- -- 3 727,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 3,8 -- -- -- 4,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 165,7 -- -- -- 3 723,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 760,1 -- -- -- 2 987,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 760,1 -- -- -- 2 987,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 760,0 -- -- -- 2 987,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 409,4 -- -- -- 740,1-------- -- -- --

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

Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 2

KIADÁSOK 316,2 -- -- -- 452,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 316,2 -- -- -- 452,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 316,2 -- -- -- 452,4-------- --

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 316,2 -- -- -- 451,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --1552



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2013. évi 
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Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 185,4 -- -- -- 265,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 185,4 -- -- -- 265,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 185,4 -- -- -- 265,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 130,8 -- -- -- 186,6-------- -- -- --

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

Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 2

KIADÁSOK 6,4 -- -- -- 6,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,4 -- -- -- 6,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,4 -- -- -- 6,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6,4 -- -- -- 6,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 4,2 -- -- -- 3,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4,2 -- -- -- 3,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- -- 4,5-------- -- -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,8

Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 2

KIADÁSOK 200,9 -- -- -- 210,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 200,9 -- -- -- 210,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,9 -- -- -- 210,8-------- --1553



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 3,2 -- -- -- 2,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 197,7 -- -- -- 208,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 164,8 -- -- -- 167,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 164,8 -- -- -- 167,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 164,8 -- -- -- 167,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 36,1 -- -- -- 43,1-------- -- -- --

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

EMVA - A mezőgazdasági földterületek erdősítése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 5

KIADÁSOK 4 694,9 -- -- -- 3 113,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 694,9 -- -- -- 3 113,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 694,9 -- -- -- 3 113,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20,9 -- -- -- 21,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 674,0 -- -- -- 3 091,8-------- --

BEVÉTELEK 3 774,8 -- -- -- 2 489,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 774,8 -- -- -- 2 489,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 774,8 -- -- -- 2 489,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 920,1 -- -- -- 623,9-------- -- -- --

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

EMVA - A mezőgazdasági földterületek erdősítése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat
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módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 346,1 -- -- -- 84,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 346,1 -- -- -- 84,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 346,1 -- -- -- 84,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 346,0 -- -- -- 84,3-------- --

BEVÉTELEK 190,2 -- -- -- 47,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 190,2 -- -- -- 47,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

190,2 -- -- -- 47,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 155,9 -- -- -- 37,2-------- -- -- --

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

EMVA - Erdőszerkezet átalakítása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 5

KIADÁSOK 220,2 -- -- -- 535,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 220,2 -- -- -- 535,7-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 220,2 -- -- -- 535,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20,7 -- -- -- 20,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 199,5 -- -- -- 515,3-------- --

BEVÉTELEK 182,5 -- -- -- 427,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 182,5 -- -- -- 427,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

182,5 -- -- -- 427,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 37,7 -- -- -- 108,7-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1555



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

EMVA - Erdőszerkezet átalakítása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 5

KIADÁSOK 2,8 -- -- -- 40,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,8 -- -- -- 40,6-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,8 -- -- -- 40,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2,8 -- -- -- 40,6-------- --

BEVÉTELEK 1,5 -- -- -- 22,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 -- -- -- 22,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,5 -- -- -- 22,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 1,3 -- -- -- 18,4-------- -- -- --

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

EMVA - Agrárerdészeti rendszerek létrehozása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 2 5

KIADÁSOK 42,6 -- -- -- 101,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,6 -- -- -- 101,4-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 42,6 -- -- -- 101,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 42,6 -- -- -- 101,4-------- --

BEVÉTELEK 33,9 -- -- -- 80,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 33,9 -- -- -- 80,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

33,9 -- -- -- 80,8-------- --1556



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat
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módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

TÁMOGATÁSOK 8,7 -- -- -- 20,6-------- -- -- --

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

EMVA - Agrár-környeztegazdálkodás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 6

KIADÁSOK 5 812,6 -- -- -- 3 267,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5 812,6 -- -- -- 3 267,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 812,6 -- -- -- 3 267,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 4,0 -- -- -- 1,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 808,6 -- -- -- 3 266,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3 520,4 -- -- -- 1 888,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3 520,4 -- -- -- 1 888,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 519,9 -- -- -- 1 888,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 2 292,2 -- -- -- 1 379,2-------- -- -- --

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

EMVA - Agrár-környeztegazdálkodás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 6

KIADÁSOK 68 568,0 -- -- -- 46 476,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 68 568,0 -- -- -- 46 476,1-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 68 568,0 -- -- -- 46 476,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 1 025,3 -- -- -- 923,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 67 542,7 -- -- -- 45 552,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 55 936,0 -- -- -- 37 623,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 55 936,0 -- -- -- 37 623,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 34,0 -- -- -- 189,2-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 55 902,0 -- -- -- 37 434,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 12 632,0 -- -- -- 16 540,2-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 688,0

EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 2 6

KIADÁSOK 464,7 -- -- -- 665,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 464,7 -- -- -- 665,5-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 464,7 -- -- -- 665,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 464,7 -- -- -- 665,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 371,6 -- -- -- 531,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 371,6 -- -- -- 531,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 371,6 -- -- -- 531,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 93,1 -- -- -- 134,0-------- -- -- --

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

EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 6

KIADÁSOK 30,2 -- -- -- 0,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 30,2 -- -- -- 0,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,2 -- -- -- 0,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30,2 -- -- -- 0,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 16,6 -- -- -- 0,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 16,6 -- -- -- 0,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --1558



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 16,6 -- -- -- 0,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 13,6 -- -- -- 0,3-------- -- -- --

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

Őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 6

KIADÁSOK 911,7 -- -- -- 562,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 911,7 -- -- -- 562,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 911,7 -- -- -- 562,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 171,4 -- -- -- 49,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 740,3 -- -- -- 512,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 744,8 -- -- -- 471,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 744,8 -- -- -- 471,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2,1 -- -- -- 0,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 742,7 -- -- -- 470,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 166,9 -- -- -- 90,8-------- -- -- --

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

Őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 2 6

KIADÁSOK 98,3 -- -- -- 57,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 98,3 -- -- -- 57,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 98,3 -- -- -- 57,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 22,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98,3 -- -- -- 35,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --1559



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 55,4 -- -- -- 32,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 55,4 -- -- -- 32,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 55,4 -- -- -- 32,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 42,9 -- -- -- 25,3-------- -- -- --

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

EMVA - Tejágazat állatjólét (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 6

KIADÁSOK 920,5 -- -- -- 5 976,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 920,5 -- -- -- 5 976,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 920,5 -- -- -- 5 976,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 4,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 920,5 -- -- -- 5 972,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 906,1 -- -- -- 5 387,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 906,1 -- -- -- 5 387,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 906,1 -- -- -- 5 387,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 14,4 -- -- -- 589,3-------- -- -- --

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

EMVA - Tejágazat állatjólét (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 6

KIADÁSOK 47,8 -- -- -- 558,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 47,8 -- -- -- 558,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47,8 -- -- -- 558,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 47,8 -- -- -- 558,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --1560



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 32,5 -- -- -- 365,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 32,5 -- -- -- 365,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32,5 -- -- -- 365,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 15,3 -- -- -- 192,3-------- -- -- --

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

EMVA-ból finanszírozott erdő-környezetvédelmi támogatás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 2 6

KIADÁSOK 361,9 -- -- -- 466,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 361,9 -- -- -- 466,6-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 361,9 -- -- -- 466,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 5,7 -- -- -- 5,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 356,2 -- -- -- 461,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 296,5 -- -- -- 373,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 296,5 -- -- -- 373,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 295,3 -- -- -- 373,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 65,4 -- -- -- 92,8-------- -- -- --

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

EMVA-ból finanszírozott erdő-környezetvédelmi támogatás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 2 7

KIADÁSOK 4,8 -- -- -- 7,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,8 -- -- -- 7,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,8 -- -- -- 7,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4,8 -- -- -- 7,0-------- --1561



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,5 -- -- -- 4,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3,5 -- -- -- 4,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,5 -- -- -- 4,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 1,3 -- -- -- 2,8-------- -- -- --

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

EMVA – Génmegőrzés-növény (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 7

KIADÁSOK 292,7 -- -- -- 116,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 292,7 -- -- -- 116,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 292,7 -- -- -- 116,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 82,0 -- -- -- 59,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210,7 -- -- -- 56,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 233,7 -- -- -- 92,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 233,7 -- -- -- 92,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3,7 -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 230,0 -- -- -- 92,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 59,0 -- -- -- 23,8-------- -- -- --

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

EMVA – Génmegőrzés-növény (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 7

KIADÁSOK 460,3 -- -- -- 701,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 460,3 -- -- -- 701,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 460,3 -- -- -- 701,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 356,8 -- -- -- 654,9-------- --1562



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 103,5 -- -- -- 46,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 267,2 -- -- -- 384,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 267,2 -- -- -- 384,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 33,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 233,4 -- -- -- 384,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 193,1 -- -- -- 317,7-------- -- -- --

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

EMVA - NATURA 2000 Erdő (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 4 771,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 4 771,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- 4 771,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- 4 771,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 3 809,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 3 809,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 3 809,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 961,7-------- -- -- --

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

EMVA - NATURA 2000 Erdő (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 2 7

KIADÁSOK -- -- -- -- 182,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 182,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- 182,4-------- --1563



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 
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előirányzat
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hatáskörű 
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- 182,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 99,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 99,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 99,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 82,5-------- -- -- --

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

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 3

KIADÁSOK -- 39 381,3 -- 60 438,5 ----21 057,2--39 381,3 21 057,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 482,3 -- 1 482,3 ----1 000,0--482,3 1 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 482,3 -- 1 482,3 ----1 000,0--482,3 1 000,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 482,3 -- 1 482,3 ----1 000,0--482,3 1 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 38 899,0 -- 58 956,2 ----20 057,2--38 899,0 20 057,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 38 899,0 -- 58 956,2 ----20 057,2--38 899,0 20 057,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 5 839,2 ----5 839,2---- 5 839,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 38 899,0 -- 53 117,0 ----14 218,0--38 899,0 14 218,0

BEVÉTELEK -- 28 521,3 -- 44 111,0 ----15 589,7--28 521,3 15 589,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 354,3 -- 1 854,5 ----1 500,2--354,3 1 500,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 500,0 ----500,0---- 500,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 354,3 -- 1 354,5 ----1 000,2--354,3 1 000,2

2 Felhalmozási költségvetés -- 28 167,0 -- 42 256,5 ----14 089,5--28 167,0 14 089,5

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 953,8 ----953,8---- 953,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 28 167,0 -- 41 302,7 ----13 135,7--28 167,0 13 135,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5 467,5 ----5 467,5---- 5 467,5 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 10 860,0 -- 10 860,0 --------10 860,0 -- -- --

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

Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 3 1
1564



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 1,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

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

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

Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 3 2

KIADÁSOK 6,2 -- -- -- 0,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,2 -- -- -- 0,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,2 -- -- -- 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6,2 -- -- -- 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,1 -- -- -- 0,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,1 -- -- -- 0,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6,1 -- -- -- 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 31565



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 202,5 -- -- -- 296,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 202,5 -- -- -- 296,9-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 202,5 -- -- -- 296,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 39,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 202,5 -- -- -- 257,8-------- --

BEVÉTELEK 123,9 -- -- -- 141,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 123,9 -- -- -- 141,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

123,9 -- -- -- 141,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 78,6 -- -- -- 155,2-------- -- -- --

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

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 4

KIADÁSOK 4 974,0 -- -- -- 6 103,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 974,0 -- -- -- 6 103,8-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 974,0 -- -- -- 6 103,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 138,0 -- -- -- 249,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 836,0 -- -- -- 5 854,8-------- --

BEVÉTELEK 3 864,5 -- -- -- 4 653,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 864,5 -- -- -- 4 653,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,5 -- -- -- 7,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 860,0 -- -- -- 4 646,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- -- 5 467,5-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 1 109,5 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 017,5

A kulturális örökség megőrzése (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 51566



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 488,5 -- -- -- 82,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 488,5 -- -- -- 82,9-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 488,5 -- -- -- 82,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 79,4 -- -- -- 36,8-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 409,1 -- -- -- 46,1-------- --

BEVÉTELEK 294,1 -- -- -- 41,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 294,1 -- -- -- 41,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10,0 -- -- -- 0,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

284,1 -- -- -- 41,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 194,4 -- -- -- 41,3-------- -- -- --

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

A kulturális örökség megőrzése (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 6

KIADÁSOK 5 783,9 -- -- -- 2 775,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 783,9 -- -- -- 2 775,8-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 783,9 -- -- -- 2 775,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 936,2 -- -- -- 372,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 847,7 -- -- -- 2 403,8-------- --

BEVÉTELEK 4 501,1 -- -- -- 2 129,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 501,1 -- -- -- 2 129,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 174,3 -- -- -- 34,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

4 326,8 -- -- -- 2 095,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 326,5 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 2 423,5 -- -- -- 646,7-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 467,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1567



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 3 7

KIADÁSOK 228,4 -- -- -- 156,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 228,4 -- -- -- 156,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 228,4 -- -- -- 156,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 228,4 -- -- -- 156,0-------- --

BEVÉTELEK 119,6 -- -- -- 78,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 119,6 -- -- -- 78,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

119,6 -- -- -- 78,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 108,8 -- -- -- 77,6-------- -- -- --

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

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 3 8

KIADÁSOK 6 033,5 -- -- -- 7 169,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 033,5 -- -- -- 7 169,9-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6 033,5 -- -- -- 7 169,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 6 033,5 -- -- -- 7 169,9-------- --

BEVÉTELEK 4 610,1 -- -- -- 5 423,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 610,1 -- -- -- 5 423,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

4 610,1 -- -- -- 5 423,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 423,4 -- -- -- 7 954,3-------- -- -- --1568



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 207,7

Helyi Akciócsoport (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 1

KIADÁSOK 63,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 63,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 63,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 63,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 46,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 46,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 46,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 16,7 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Helyi Akciócsoport (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 1

KIADÁSOK 670,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 670,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 670,5 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 670,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 546,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 546,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 546,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 123,8 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1569



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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

Falumegújítás és -fejlesztés (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 1

KIADÁSOK 466,3 -- -- -- 72,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 466,3 -- -- -- 72,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 466,3 -- -- -- 72,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 401,4 -- -- -- 24,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 64,9 -- -- -- 47,5-------- --

BEVÉTELEK 265,2 -- -- -- 36,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 265,2 -- -- -- 36,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 64,4 -- -- -- 0,4-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

200,8 -- -- -- 35,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 201,1 -- -- -- 35,8-------- -- -- --

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

Falumegújítás és -fejlesztés (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 1

KIADÁSOK 6 019,1 -- -- -- 2 620,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 019,1 -- -- -- 2 620,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6 019,1 -- -- -- 2 620,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 273,1 -- -- -- 1 762,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 746,0 -- -- -- 857,6-------- --

BEVÉTELEK 4 615,8 -- -- -- 1 990,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 615,8 -- -- -- 1 990,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 344,6 -- -- -- 78,4-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

4 271,2 -- -- -- 1 912,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 403,3 -- -- -- 629,9-------- -- -- --

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

1570
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 2

KIADÁSOK 295,9 -- -- -- 149,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 295,9 -- -- -- 149,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 295,9 -- -- -- 149,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 206,9 -- -- -- 114,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 89,0 -- -- -- 34,4-------- --

BEVÉTELEK 147,9 -- -- -- 74,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 147,9 -- -- -- 74,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

147,9 -- -- -- 74,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 148,0 -- -- -- 74,4-------- -- -- --

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

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 2

KIADÁSOK 8 223,9 -- -- -- 4 891,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8 223,9 -- -- -- 4 891,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 8 223,9 -- -- -- 4 891,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 449,4 -- -- -- 3 147,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 774,5 -- -- -- 1 743,2-------- --

BEVÉTELEK 6 460,3 -- -- -- 3 783,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 460,3 -- -- -- 3 783,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 859,2 -- -- -- 334,8-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

5 601,1 -- -- -- 3 448,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 763,6 -- -- -- 1 107,5-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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EMVA – Tanyabusz (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 3 2

BEVÉTELEK 0,3 -- -- -- 2,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- -- 2,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,3 -- -- -- 2,2-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2,2

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 3 2

KIADÁSOK -- -- -- -- 10,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 10,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 10,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 10,1-------- --

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

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 5,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

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

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

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 3 2

KIADÁSOK -- -- -- -- 526,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 526,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 526,2-------- --1572
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Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 526,2-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 394,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 394,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 394,0-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 132,2-------- -- -- --

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

IV. tengely: Leader programok ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 4

KIADÁSOK -- 9 473,7 -- 20 400,9 ----10 927,2--9 473,7 10 927,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 7 400,0 -- 3 604,6 -----3 795,4--7 400,0 -3 795,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 7 400,0 -- 3 604,6 -----3 795,4--7 400,0 -3 795,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 7 400,0 -- 3 604,6 -----3 795,4--7 400,0 -3 795,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 073,7 -- 16 796,3 ----14 722,6--2 073,7 14 722,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 2 073,7 -- 16 796,3 ----14 722,6--2 073,7 14 722,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 4 220,6 ----4 220,6---- 4 220,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 2 073,7 -- 12 575,7 ----10 502,0--2 073,7 10 502,0

BEVÉTELEK -- 7 343,2 -- 15 906,5 ----8 563,3--7 343,2 8 563,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 5 717,5 -- 7 154,5 ----1 437,0--5 717,5 1 437,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 80,0 ----80,0---- 80,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 5 717,5 -- 7 074,5 ----1 357,0--5 717,5 1 357,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 625,7 -- 8 752,0 ----7 126,3--1 625,7 7 126,3

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 71,6 ----71,6---- 71,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 1 625,7 -- 8 680,4 ----7 054,7--1 625,7 7 054,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 363,9 ----2 363,9---- 2 363,9 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 2 130,5 -- 2 130,5 --------2 130,5 -- -- --

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

EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 4 1

KIADÁSOK 242,8 -- -- -- 127,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 242,8 -- -- -- 127,9-------- --1573
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 242,8 -- -- -- 127,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 80,8 -- -- -- 19,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 162,0 -- -- -- 108,6-------- --

BEVÉTELEK 194,6 -- -- -- 102,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 194,6 -- -- -- 102,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

191,8 -- -- -- 102,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 48,2 -- -- -- 25,3-------- -- -- --

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

EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 4 2

KIADÁSOK 48,1 -- -- -- 77,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 48,1 -- -- -- 77,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 48,1 -- -- -- 77,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 6,0 -- -- -- 33,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 42,1 -- -- -- 44,2-------- --

BEVÉTELEK 29,7 -- -- -- 46,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 29,7 -- -- -- 46,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

29,7 -- -- -- 46,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 18,4 -- -- -- 30,4-------- -- -- --

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

Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés  (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 4 4

KIADÁSOK 1 544,7 -- -- -- 2 419,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 544,7 -- -- -- 2 419,9-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 544,7 -- -- -- 2 419,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 544,7 -- -- -- 2 419,9-------- --1574
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 754,4 -- -- -- 2 006,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 754,4 -- -- -- 2 006,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 754,4 -- -- -- 2 006,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 413,4-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 209,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés  (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

1120 2 4 5

KIADÁSOK 101,2 -- -- -- 159,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 101,2 -- -- -- 159,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 101,2 -- -- -- 159,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 101,2 -- -- -- 159,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 90,1 -- -- -- 112,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 90,1 -- -- -- 112,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 90,1 -- -- -- 112,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 11,1 -- -- -- 47,2-------- -- -- --

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

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 6

KIADÁSOK 3 527,8 -- -- -- 6 589,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --1575



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 527,8 -- -- -- 6 589,3-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 527,8 -- -- -- 6 589,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 069,5 -- -- -- 2 079,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 458,3 -- -- -- 4 509,9-------- --

BEVÉTELEK 2 713,1 -- -- -- 5 279,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 713,1 -- -- -- 5 279,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 51,9 -- -- -- 26,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 661,2 -- -- -- 5 253,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 485,4 -- -- -- 2 363,9-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 1 483,5 -- -- -- 640,4-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 154,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 694,2

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 7

KIADÁSOK 164,3 -- -- -- 370,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 164,3 -- -- -- 370,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 164,3 -- -- -- 370,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 31,3 -- -- -- 123,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 133,0 -- -- -- 246,6-------- --

BEVÉTELEK 96,5 -- -- -- 208,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 96,5 -- -- -- 208,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1,6 -- -- -- 7,9-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

94,9 -- -- -- 200,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 67,8 -- -- -- 161,4-------- -- -- --

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

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás (konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 8

KIADÁSOK 138,6 -- -- -- 428,2-------- -- -- --1576



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 

összes nem 
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2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 138,6 -- -- -- 428,2-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 138,6 -- -- -- 428,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 23,0 -- -- -- 61,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 115,6 -- -- -- 366,5-------- --

BEVÉTELEK 113,2 -- -- -- 343,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 113,2 -- -- -- 343,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

113,2 -- -- -- 343,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 25,4 -- -- -- 84,5-------- -- -- --

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

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 9

KIADÁSOK 982,1 -- -- -- 3 212,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 982,1 -- -- -- 3 212,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 982,1 -- -- -- 3 212,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 32,4 -- -- -- 143,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 949,7 -- -- -- 3 068,4-------- --

BEVÉTELEK 798,2 -- -- -- 2 569,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 798,2 -- -- -- 2 569,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

794,9 -- -- -- 2 569,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 183,9 -- -- -- 642,2-------- -- -- --

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

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség (nem konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 1
1577



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 47,3 -- -- -- 157,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 47,3 -- -- -- 157,4-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 47,3 -- -- -- 157,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 47,3 -- -- -- 157,4-------- --

BEVÉTELEK 25,9 -- -- -- 89,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,9 -- -- -- 89,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

25,9 -- -- -- 89,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 21,4 -- -- -- 68,3-------- -- -- --

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

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás (nem konvergencia célterület) ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

1120 2 4 1

KIADÁSOK 12,5 -- -- -- 27,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 12,5 -- -- -- 27,6-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 12,5 -- -- -- 27,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4,4 -- -- -- 4,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 8,1 -- -- -- 23,3-------- --

BEVÉTELEK 6,8 -- -- -- 15,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6,8 -- -- -- 15,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

6,8 -- -- -- 15,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 5,7 -- -- -- 12,5-------- -- -- --

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

1578



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

EMVA - LEADER Nemzetközi együttműködés 2012 (konvergencia célterület) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1120 2 4 1

KIADÁSOK -- -- -- -- 24,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 24,1-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- 24,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- 24,1-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 19,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- 19,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- -- 19,2-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 4,9-------- -- -- --

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

Technikai segítségnyújtás ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 5

KIADÁSOK -- 5 700,0 -- 13 007,1 ----7 307,1--5 700,0 7 307,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 5 700,0 -- 13 007,1 ----7 307,1--5 700,0 7 307,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 700,0 -- 13 007,1 ----7 307,1--5 700,0 7 307,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 5 527,9 ----5 527,9---- 5 527,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 5 700,0 -- 7 479,2 ----1 779,2--5 700,0 1 779,2

BEVÉTELEK -- 4 215,1 -- 10 116,3 ----5 901,2--4 215,1 5 901,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 4 215,1 -- 10 116,3 ----5 901,2--4 215,1 5 901,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 1 910,4 ----1 910,4---- 1 910,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 4 215,1 -- 8 205,9 ----3 990,8--4 215,1 3 990,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 405,9 ----1 405,9---- 1 405,9 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 484,9 -- 1 484,9 --------1 484,9 -- -- --

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

TS Vidékfejlesztési Program lebonyolítása - konvergencia régió ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 5 1

KIADÁSOK 4 012,5 -- -- -- 4 657,8-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4 012,5 -- -- -- 4 657,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 012,5 -- -- -- 4 657,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 3 862,5 -- -- -- 4 574,2-------- --1579



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban
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módosítás
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2013. évi 

összes nem 
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módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150,0 -- -- -- 83,6-------- --

BEVÉTELEK 2 974,6 -- -- -- 3 902,2-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 974,6 -- -- -- 3 902,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 27,5 -- -- -- 1 756,8-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 947,1 -- -- -- 2 145,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 999,3 -- -- -- 1 405,9-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 1 444,5 -- -- -- 1 276,4-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 405,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 926,7

TS MNVH - konvergencia régió ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 5 5

KIADÁSOK 449,9 -- -- -- 947,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 449,9 -- -- -- 947,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 449,9 -- -- -- 947,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 449,9 -- -- -- 947,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 332,7 -- -- -- 740,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 332,7 -- -- -- 740,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 153,6-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 332,7 -- -- -- 586,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 117,2 -- -- -- 206,7-------- -- -- --

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

TS információnyújtás, kommunikáció - konvergencia régió ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )1120 2 5 6

KIADÁSOK 4,8 -- -- -- 6,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,8 -- -- -- 6,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,8 -- -- -- 6,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 3,1 -- -- -- 6,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,5 -- -- -- 4,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3,5 -- -- -- 4,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,5 -- -- -- 4,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 1,3 -- -- -- 1,8-------- -- -- --

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

Halászati Operatív Program ( 10301 Halászat )1120 3

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

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) ( 10301 
Halászat )

1120 3 1

KIADÁSOK -- 1 848,4 -- 4 914,0 ----3 065,6--1 848,4 3 065,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 600,1 ----600,1---- 600,11580



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  fejezet
millió forintban
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 600,1 ----600,1---- 600,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 600,1 ----600,1---- 600,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 848,4 -- 4 313,9 ----2 465,5--1 848,4 2 465,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 1 848,4 -- 4 313,9 ----2 465,5--1 848,4 2 465,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 1 848,4 -- 4 313,9 ----2 465,5--1 848,4 2 465,5

BEVÉTELEK -- 1 386,3 -- 3 686,9 ----2 300,6--1 386,3 2 300,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 400,1 ----400,1---- 400,1

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 400,1 ----400,1---- 400,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 386,3 -- 3 286,8 ----1 900,5--1 386,3 1 900,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 1 386,3 -- 3 286,8 ----1 900,5--1 386,3 1 900,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 765,0 ----765,0---- 765,0 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 462,1 -- 462,1 --------462,1 -- -- --

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

Akvakultúra (konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 1

KIADÁSOK 2 175,8 -- -- -- 1 333,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 175,8 -- -- -- 1 333,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 175,8 -- -- -- 1 333,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 175,8 -- -- -- 1 333,5-------- --

BEVÉTELEK 1 633,1 -- -- -- 1 001,9-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 633,1 -- -- -- 1 001,9-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1 633,1 -- -- -- 1 001,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 819,9 -- -- -- 765,0-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 445,2 -- -- -- 388,8-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 722,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 822,2

Halfeldolgozás (konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 2

KIADÁSOK 188,6 -- -- -- 194,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --1581
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2 Felhalmozási költségvetés 188,6 -- -- -- 194,6-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 188,6 -- -- -- 194,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 188,6 -- -- -- 194,6-------- --

BEVÉTELEK 141,5 -- -- -- 146,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 141,5 -- -- -- 146,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

141,5 -- -- -- 146,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 47,1 -- -- -- 48,6-------- -- -- --

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

Akvakultúra (nem konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 3

KIADÁSOK 34,5 -- -- -- 9,0-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 34,5 -- -- -- 9,0-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 34,5 -- -- -- 9,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 34,5 -- -- -- 9,0-------- --

BEVÉTELEK 17,3 -- -- -- 4,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 17,3 -- -- -- 4,5-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

17,3 -- -- -- 4,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 17,2 -- -- -- 4,5-------- -- -- --

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

Halfeldolgozás (nem konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 4

KIADÁSOK 14,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 14,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 14,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 14,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 7,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- ---------- --1582
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 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,4 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

7,4 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 7,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Halastavi Környezetgazdálkodási Program (konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 5

KIADÁSOK 773,0 -- -- -- 78,1-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 773,0 -- -- -- 78,1-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 773,0 -- -- -- 78,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 772,6 -- -- -- 78,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 579,8 -- -- -- 58,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 579,8 -- -- -- 58,6-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 579,8 -- -- -- 58,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 193,2 -- -- -- 19,5-------- -- -- --

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

Halastavi Környezetgazdálkodási Program (nem konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 1 6

KIADÁSOK 13,7 -- -- -- 1,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 13,7 -- -- -- 1,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,7 -- -- -- 1,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13,7 -- -- -- 1,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,8 -- -- -- 0,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,8 -- -- -- 0,7-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6,8 -- -- -- 0,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 6,9 -- -- -- 0,7-------- -- -- --1583



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) ( 10301 Halászat )1120 3 2

KIADÁSOK -- 552,4 -- 2 612,0 ----2 059,6--552,4 2 059,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 552,4 -- 2 612,0 ----2 059,6--552,4 2 059,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 552,4 -- 2 612,0 ----2 059,6--552,4 2 059,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 552,4 -- 2 612,0 ----2 059,6--552,4 2 059,6

BEVÉTELEK -- 414,3 -- 1 959,0 ----1 544,7--414,3 1 544,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 414,3 -- 1 959,0 ----1 544,7--414,3 1 544,7

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 414,3 -- 1 959,0 ----1 544,7--414,3 1 544,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 514,9 ----514,9---- 514,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 156,3 138,1 -- 138,1 --------138,1 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 156,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése (konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 2 1

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

Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése (nem konvergencia célterület) ( 10301 Halászat )1120 3 2 2

KIADÁSOK -- -- -- -- 34,7-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 34,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- 34,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- -- 34,7-------- --

BEVÉTELEK -- -- -- -- 17,4-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 17,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 17,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- -- 34,7-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- 138,1-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 155,5

Technikai segítségnyújtás (V. tengely) ( 10301 Halászat )1120 3 3

KIADÁSOK -- 112,0 -- 311,6 ----199,6--112,0 199,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 112,0 -- 311,6 ----199,6--112,0 199,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 112,0 -- 311,6 ----199,6--112,0 199,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 149,7 ----149,7---- 149,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 112,0 -- 161,9 ----49,9--112,0 49,9

BEVÉTELEK -- 84,0 -- 233,7 ----149,7--84,0 149,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 84,0 -- 233,7 ----149,7--84,0 149,7

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 84,0 -- 233,7 ----149,7--84,0 149,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 49,9 ----49,9---- 49,9 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 28,0 -- 28,0 --------28,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Technikai segítségnyújtás - konvergencia régió ( 10301 Halászat )1120 3 3 1

KIADÁSOK 103,0 -- -- -- 111,3-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 103,0 -- -- -- 111,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 103,0 -- -- -- 111,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 82,3 -- -- -- 91,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20,7 -- -- -- 20,3-------- --

BEVÉTELEK 77,3 -- -- -- 83,5-------- -- -- --

1 Működési költségvetés 77,3 -- -- -- 83,5-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 77,3 -- -- -- 83,5-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 25,7 -- -- -- 49,9-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 26,7 -- -- -- 28,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 50,1

Peres ügyek ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1320

KIADÁSOK -- 100,0 -- 100,0 516,3------100,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- 100,0 516,3------100,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 40,0 -- -- -----40,0--40,0 -40,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,0 -- -- -----11,0--11,0 -11,0

 / 3 Dologi kiadások -- 49,0 -- 100,0 ----51,0--49,0 51,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -- 516,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 516,3-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- 100,0 567,0------100,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50,7

Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )1420

KIADÁSOK 48,6 130,4 -- 13,4 13,4---89,4-27,6130,4 -117,0 -- --

1 Működési költségvetés 48,6 130,4 -- 13,4 13,4---89,4-27,6130,4 -117,0

 / 1 Személyi juttatások -- 30,0 -- -- -----28,8-1,230,0 -30,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,1 -- -- -----7,8-0,38,1 -8,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48,6 92,3 -- 13,4 13,4---52,8-26,192,3 -78,9

Támogatásértékű működési kiadások 11,8 -- -- 0,4 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36,8 -- -- 13,0 13,0-------- --

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 92,3 -- -- -----52,8-26,192,3 -78,9

BEVÉTELEK 0,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 13,4 13,4--13,4---- 13,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 61,6 130,4 -- -- -----102,8-27,6130,4 -130,4 -- --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )1520

KIADÁSOK -- -- -- 5 500,0 5 500,0--5 500,0---- 5 500,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 5 500,0 5 500,0--5 500,0---- 5 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5 500,0 5 500,0--5 500,0---- 5 500,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 5 500,0 5 500,0--5 500,0---- 5 500,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5 500,0 5 500,0--5 500,0---- 5 500,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 5 500,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 500,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

SAPARD intézkedések ( 10131  Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )1620

KIADÁSOK 39,9 -- -- 2 028,5 2 008,8--2 028,5---- 2 028,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -- 0,5-------- --

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

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 0,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 39,9 -- -- 2 028,5 2 008,3--2 028,5---- 2 028,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 39,9 -- -- 2 028,5 2 008,3--2 028,5---- 2 028,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 39,9 -- -- 2 028,5 2 008,3--2 028,5---- 2 028,5

BEVÉTELEK 59,8 -- -- 3,2 4,2--3,2---- 3,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,5 0,5--0,5---- 0,5

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,5 0,5--0,5---- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 59,8 -- -- 2,7 3,7--2,7---- 2,7

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

59,8 -- -- 2,7 3,7--2,7---- 2,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,9 -- -- 2 025,3 2 008,8--2 025,3---- 2 025,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 900,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 959,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv ( 10131  Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )1720

KIADÁSOK 298,9 -- -- 234,8 216,2--234,8---- 234,8 -- --

1 Működési költségvetés 285,8 -- -- 234,8 216,2--234,8---- 234,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 285,8 -- -- 234,8 216,2--234,8---- 234,8

Támogatásértékű működési kiadások 4,4 -- -- 46,9 46,9--46,9---- 46,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 279,5 -- -- 187,9 169,3--187,9---- 187,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 13,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 13,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 343,9 -- -- 187,9 219,4--187,9---- 187,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XII.  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 328,1 -- -- 186,3 216,5--186,3---- 186,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 17,7 -- -- 0,4 9,2--0,4---- 0,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 310,4 -- -- 185,9 207,3--185,9---- 185,9

2 Felhalmozási költségvetés 15,8 -- -- 1,6 2,9--1,6---- 1,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

15,8 -- -- 1,6 2,9--1,6---- 1,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,9 -- -- 46,9 46,9--46,9---- 46,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 50,1

1587



Szerkezeti változás a 2013. évben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/02/06/00 Vörösiszap katasztrófa elhárítása (300568) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/07/00 Vízügyi feladatok támogatása (332962) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/08/00 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 

(332951)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának 

feladatai (277656)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/17/00 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és 

támogatása (277812)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott 

feladatok (341206)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések 

támogatása (284990)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladataira (210621) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 

(241267)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/02/40/00 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 

(263389)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása (271545) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása (248723) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/03/22/00 Bormarketing és minőség-ellenőrzés (265701) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/03/28/00 A géntechnológiával módosított szervezettel 

szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt 

kárt szenvedett termelők kártalanítása (302291)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program (286289) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/05/06/05 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 

(284323)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/15/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (265045) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/16/00/00 SAPARD intézkedések (248823) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.

20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.
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27 053,0

14 238,0

14 238,0

2 266,0

0,0

2 266,0

39 025,0

Az erdészeti célú be- és kifizetések kezelésére, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 126. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként előírt biztosíték kezelésére szolgáló letéti számla állományának változása:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 72. §-a 
szerint a faállomány egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata esetén az erdészeti 
hatóság a fakitermelés végrehajtását az erdészeti hatóság erdőfelújítási biztosíték nyújtásához köti az 
Evt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. Erdőfelújítási biztosítékként az erdészeti hatóság a 
hatóság letéti számlájára elhelyezett készpénzt elfogadhat. Az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 
13.) FVM rendelet 46. §-ának (4) bekezdése szerint erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén 
az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának igazolásáig a bejelentett fakitermelés 
végrehajtását megtiltja. Az elsőfokú erdészeti hatóság (a megyei kormányhivatalok Erdészeti 
Igazgatósága) határozatban rendeli el az erdőfelújítási biztosíték fizetési kötelezettséget, melyet a 
NÉBIH letéti számlájára kell befizetni.
Az erdőfelújítási kötelezettségekhez kapcsolódóan 2013. évben kilenc időpontban hét erdő-birtokossági 
társulat és erdőgazdálkodó teljesített erdő felújítási biztosíték-befizetést, az összegek 200 eFt és 4.500 
eFt közötti nagyságrendűek voltak. Ebben az évben négy alkalommal, két-két erdőbirtokossági társulat 
és erdőgazdálkodó részére történt erdőfelújítási biztosíték visszafizetés, amelyek 20 eFt és 1.000 eFt 
közötti összegűek voltak. A legrégebben letétbe helyezett biztosíték 2006. évi volt, amely a NÉBIH 
Erdészeti Igazgatósága által kiadott végzés alapján került visszafizetésre. A legtöbb esetben 2010. évben 
elhelyezett biztosíték került visszafizetésre az erdészeti hatóság döntése alapján.
2013-ban a fenti számlán közbeszerzési biztosíték kezelése nem történt.

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:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

bankszámlaszám: 10032000-00289782-20000002

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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542 469,0

250 602,0

250 602,0

0,0

558 331,0

234 740,0

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
5. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Hivatal az EMGA, EMVA, illetve EHA Alapokból finanszírozott 
intézkedésekkel kapcsolatosan ezen a számlán fogadja az ügyfelek által befizetett készpénzletét 
összegét. Az ügyfél teljesítése esetén a Hivatal innen utalja vissza az ügyfélnek a felszabadított 
biztosíték összegét. A lehívott biztosítékok összegei szintén ezen a számlán jelennek meg.
A 2013-as év során a számla forgalma az előző évhez képest tovább csökkent. A készpénzletétek 
állománya a 2012. évi kisebb mértékű növekedéshez képest újra csökkenésnek indult, a bankgarancia 
állomány nem jelentős növekedése mellett. Az állománycsökkenés és a forgalom további visszaesése a 
biztosíték letételére kötelezett ügyfelek számának csökkenésére vezethető vissza, még egyes új 
biztosítékköteles jogcímek megjelenése mellett is.

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

558 331,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

bankszámlaszám: 10032000-00287560-00000024

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI 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

XII.  fejezet

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 32 6073

közigazgatási államtitkár 25 6992

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 117 05710

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 258 41031

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

3 898 513631

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 7 7061

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese 12 2142

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

94 85318

I.  besorolási osztály összesen 14 357 6314 093

II.  besorolási osztály összesen 1 692 967869

III.  besorolási osztály összesen 157 64597

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 20 668 5245 758

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 426 451130

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

717 190219

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 346 716170

"A", "B" fizetési  osztály összesen 704 643839

"C", "D" fizetési osztály  összesen 863 294830

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 907 9321 141

kutató, felsőoktatásban oktató 329 156111

gyakornok (pedagógus) 90 05288

pedagógus I. 1 877 8351 714

pedagógus II. 36 51014

mesterpedagógus 928

kutatótanár 27 27654

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 87 18268

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 7 415 1655 378

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

182 05550

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

161 35881

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

857 718443

ösztöndíjas foglalkoztatott 9 96810

közfoglalkoztatott 575 487589

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

51 32213

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 837 9081 186

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 29 921 59712 322

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 11 086

Nyitólétszám (fő) 11 368

Munkajogi nyitólétszám (fő) 12 180

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 275

Tartósan üres álláshelyek száma 171
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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

XII.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám 12 063

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

964

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

60

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

4

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 80

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

1 108
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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

XII.  fejezet

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 17 3512

közigazgatási államtitkár 11 9671

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 64 9256

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 74 8317

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

710 911101

I.  besorolási osztály összesen 2 039 432413

II.  besorolási osztály összesen 97 87335

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 030 512566

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

83 07411

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

48 33017

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

15 0674

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 146 47132

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 176 983598

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 598

Nyitólétszám (fő) 594

Munkajogi nyitólétszám (fő) 685

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 5

Tartósan üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 589

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

126

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

12

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

138

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2  1

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 13 4611

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 40 4034

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

715 372113

I.  besorolási osztály összesen 2 422 490600

II.  besorolási osztály összesen 675 368335

III.  besorolási osztály összesen 13 25411

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 880 3481 064

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

71 97846

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 71 97846

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 952 3261 110

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 123

Nyitólétszám (fő) 1 139

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 1601594



     
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

XII.  fejezet

Tartósan üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 110

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

7

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

13

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

3

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

23

Földmérési és Távérzékelési Intézet 3

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 17 4511

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 22 7352

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

213 48530

I.  besorolási osztály összesen 562 743142

II.  besorolási osztály összesen 46 47121

III.  besorolási osztály összesen 2 2951

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 865 180197

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

51 32213

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 51 32213

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 916 502210

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 210

Nyitólétszám (fő) 212

Munkajogi nyitólétszám (fő) 224

Átlagos statisztikai állományi létszám 223

Állami Ménesgazdaság 4

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 10 4702

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

3 0601

"A", "B" fizetési  osztály összesen 50 49636

"C", "D" fizetési osztály  összesen 15 09710

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 7 9234

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 87 04653

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 87 04653

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53

Nyitólétszám (fő) 49

Munkajogi nyitólétszám (fő) 51

Átlagos statisztikai állományi létszám 50

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 12 2451

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 16 0622

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

985 569157

I.  besorolási osztály összesen 4 239 2441 311

II.  besorolási osztály összesen 238 119146

III.  besorolási osztály összesen 1 1771
1595



     
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

XII.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 5 492 4161 618

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

28 6868

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 28 6868

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 5 521 1021 626

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 980

Nyitólétszám (fő) 1 618

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 797

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 626

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

695

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

17

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 36

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

748

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 196 94293

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

176 45391

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 123 42580

"A", "B" fizetési  osztály összesen 506 622690

"C", "D" fizetési osztály  összesen 435 439574

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 785 195608

kutató, felsőoktatásban oktató 13 50615

gyakornok (pedagógus) 90 05288

pedagógus I. 1 877 8351 714

pedagógus II. 36 51014

mesterpedagógus 928

kutatótanár 27 27654

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 87 18268

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 4 357 3654 089

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 4372

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 8939

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 39912

közfoglalkoztatott 6 99415

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 29 72338

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 387 0884 127

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 4 250

Nyitólétszám (fő) 3 916

Munkajogi nyitólétszám (fő) 4 115

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 194

Tartósan üres álláshelyek száma 135

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 041

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

13

1596



     
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

XII.  fejezet

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 28

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

43

Közművelődési intézmények 7

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 26 2446

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

29 84013

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 41 87616

"A", "B" fizetési  osztály összesen 14 47313

"C", "D" fizetési osztály  összesen 62 61649

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 68 17840

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 243 227137

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 243 227137

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 140

Nyitólétszám (fő) 137

Munkajogi nyitólétszám (fő) 137

Átlagos statisztikai állományi létszám 135

Agrárkutató intézetek 8

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 121 01618

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

194 85651

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 95 67735

"A", "B" fizetési  osztály összesen 84 18768

"C", "D" fizetési osztály  összesen 155 73399

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 243 457167

kutató, felsőoktatásban oktató 194 62562

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 089 551500

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 1601

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 4885

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 14 6486

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 104 199506

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 561

Nyitólétszám (fő) 442

Munkajogi nyitólétszám (fő) 451

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 452

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

3

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

3

Génmegőrzési Intézmények 10

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 18 5293

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

30 2086

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 40 435221597



     
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

XII.  fejezet

"A", "B" fizetési  osztály összesen 33 82823

"C", "D" fizetési osztály  összesen 32 48317

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 62 74728

kutató, felsőoktatásban oktató 29 7319

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 247 961108

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

20 8816

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

10 7628

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

58 08943

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 89 73257

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 337 693165

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 110

Nyitólétszám (fő) 107

Munkajogi nyitólétszám (fő) 107

Átlagos statisztikai állományi létszám 163

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

51

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 1

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

52

Nemzeti Öntözési Hivatal 11

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 65

Országos Meteorológiai Szolgálat 12

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 8 9751

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 5241

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

96 48618

I.  besorolási osztály összesen 399 175120

II.  besorolási osztály összesen 52 97826

III.  besorolási osztály összesen 39 00523

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 606 143189

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

11 1705

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 5982

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 6402

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 16 4089

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 622 551198

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 194

Nyitólétszám (fő) 202

Munkajogi nyitólétszám (fő) 222

Átlagos statisztikai állományi létszám 198

Nemzeti Környezetügyi Intézet 13

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 18 0524

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

125 16028

1598
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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

XII.  fejezet

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 24 88712

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 5223

"C", "D" fizetési osztály  összesen 89 91551

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 414 608187

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 677 144285

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 0224

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 0224

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 690 166289

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 289

Nyitólétszám (fő) 273

Munkajogi nyitólétszám (fő) 278

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 4

Tartósan üres álláshelyek száma 16

Átlagos statisztikai állományi létszám 249

Nemzeti park igazgatóságok 14

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 61 34812

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

368 16967

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 7 7061

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese 12 2142

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

71 45614

I.  besorolási osztály összesen 1 365 060418

II.  besorolási osztály összesen 197 97797

III.  besorolási osztály összesen 17 25510

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 101 185621

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

57 93324

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

69 66734

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

514 569268

ösztöndíjas foglalkoztatott 9 96810

közfoglalkoztatott 559 971564

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 212 108900

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 313 2931 521

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 719

Nyitólétszám (fő) 1 047

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 161

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 472

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

69

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

1

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

1

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 5

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

76
1599



     
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

XII.  fejezet

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 15

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 15 2561

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

545 600106

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

23 3974

I.  besorolási osztály összesen 2 840 402951

II.  besorolási osztály összesen 383 058208

III.  besorolási osztály összesen 84 65951

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 892 3721 321

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 4001

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

25 10811

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

52 43631

közfoglalkoztatott 8 52210

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 88 46653

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 980 8381 374

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 377

Nyitólétszám (fő) 1 336

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 430

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 18

Tartósan üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 336

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

3

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

12

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 10

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

25

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 17

közigazgatási államtitkár 13 7321

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 33 5073

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

262 92139

I.  besorolási osztály összesen 489 085138

II.  besorolási osztály összesen 1 1231

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 800 368182

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

75 34420

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 75 34420

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 875 712202

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 225

Nyitólétszám (fő) 141

Munkajogi nyitólétszám (fő) 143

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 35

Átlagos statisztikai állományi létszám 202
1600



     
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

XII.  fejezet

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 18

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 17 0782

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

94 69918

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 20 4165

"A", "B" fizetési  osztály összesen 2 2691

"C", "D" fizetési osztály  összesen 46 33721

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 166 68255

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 347 481102

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 347 481102

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 61

Nyitólétszám (fő) 51

Munkajogi nyitólétszám (fő) 104

Átlagos statisztikai állományi létszám 113

Agrárgazdasági Kutató Intézet 19

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 18 1202

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

62 91411

"A", "B" fizetési  osztály összesen 8 2465

"C", "D" fizetési osztály  összesen 25 6749

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 159 14252

kutató, felsőoktatásban oktató 91 29425

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 365 390104

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 365 390104

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 131

Nyitólétszám (fő) 104

Munkajogi nyitólétszám (fő) 115

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 16

Tartósan üres álláshelyek száma 12

Átlagos statisztikai állományi létszám 104
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XIII. Honvédelmi Minisztérium 
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A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
 

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb 
célok, prioritások és azok megvalósulása a 2013. évi költségvetés 

végrehajtása során 
 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai 

szervezeteit is - feladatai egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi 
épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és 
anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb 
katonai kötelezettségek teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó 
egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a 
katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokat, részt vesz az állami protokolláris 
feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek 
fenntartását és a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet.  
 

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 
2013. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő 
működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, 
valamint a Magyarország nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi 
kötelezettségeiből adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezett. 
Célként került megfogalmazásra többek között a stabilizált haderőstruktúra 
kialakítása és az irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának növelése, az 
MH megtartó-képességének javítása, valamint a közfoglalkoztatási 
programban történő részvétel. 
 

1. Feladatkör, tevékenység 
 

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a 
Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a 
honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai 
védelemre való felkészítésének tervezését, szervezését, katonadiplomáciai 
tevékenységet, vezeti és irányítja a Magyar Honvédséget. (A fejezet központi 
honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium) 

 
1.2. A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar 

Honvédség tevékenységi struktúrája a költségvetési év során nem változott. 
 
A Magyar Honvédség alapvető küldetésének teljesítése, a haza védelme és 

az önkéntes kötelezettségvállalásokon, felajánlásokon alapuló feladatok ellátása 
érdekében szükségessé vált egy új, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 
felhasználását támogató humánstratégia kidolgozása. Ehhez kapcsolódóan 
megalkotásra került a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(Hjt.), melynek előírásai döntően 2013. július 1-től léptek hatályba.  

 

1605



  

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 
1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2.1 pont a) alpontjában meghatározott, a 
lakosság átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történő biztosítása feladat 
végrehajtása során az egy időben ellátott települések maximális száma 160 volt. A 
Korm. határozat 2.1 pont b) alpontjában megjelölt, az átmeneti ivóvízellátás 
kiszállítással történő biztosításának kiváltásához szükséges konténeres 
szűrőberendezések gyártása és telepítése az ütemterv szerint végrehajtásra 
került. 

 
További kiemelt feladatot jelentett az Európai Unió Mali Kiképző 

Műveletében (a továbbiakban: EUTM Mali) történt magyar katonai szerepvállalás 
végrehajtása. 

 
Rendkívüli feladatként jelentkezett a 2013. márciusi rendkívüli időjárás 

okozta közlekedési fennakadás elhárításában, valamint a dunai árvízi védekezési 
munkálatokban, a köz- és magántulajdon védelmében történő részvétel. 

 
Elindult a Budapesti X. kerületi Kozma utcai zsidó temető I. világháborús 

hősi parcellájának teljes rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás. 

 
 1.3 Az év során végrehajtott szervezési intézkedések alapján a HM 
Miniszteri Kabinetében a Honvédelmi Kötelék Programmal összefüggő feladatok 
hatékony ellátása érdekében egy új iroda került kialakításra azzal, hogy a 
minisztérium rendszeresített létszáma változatlan maradt. 

 
A protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési 

feladatokat, valamint a védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó 
szervezetek átalakítására is sor került. Ennek részeként megszüntetésre került a 
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (a továbbiakban: HM PRKF), 
feladatait az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a 
továbbiakban: MH BHD) vette át. A HM PRKF által fenntartott Balatonkenesei 
Honvéd Rekreációs Központ bázisán megalakításra került az MH Balatonkenesei 
Rekreációs Központ, amely a Honvéd Vezérkar Főnök közvetlen szolgálati 
alárendeltségében 2013. március 01-től látja el feladatait. 

 
A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH), mint 

önálló költségvetési szerv 2013. június 23-ával megszűnt. Ezzel egyidejűleg a HM 
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal szervezete racionalizálásra került, 
megnevezése HM Védelemgazdasági Hivatalra (a továbbiakban: HM VGH) 
változott. Feladatrendszere módosult, a megszűnt HM FHH-tól az átalakított 
szervezet keretei közé integrálásra kerültek az infrastrukturális, a kutatás-
fejlesztési, a NATO Biztonsági Beruházási Program, valamint a Gripen fejlesztési 
program feladatai. A korábban a HM FHH feladatrendszerébe tartozó katonai, 
valamint az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) 
egyes logisztikai feladatainak ellátására megalakult az MH Logisztikai Központ, 
amely a Honvéd vezérkar Főnök közvetlen szolgálati alárendeltségében látja el 
logisztikai feladatait. A logisztikai ellátó szervezetek felépítésének optimalizálása 
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során az MH Logisztikai Ellátó Központba kerültek integrálásra a megszüntetett MH 
Veszélyesanyag Ellátó Központ feladatai. Az összevont szervezet megnevezése 
2013. június 24-től MH Anyagellátó Raktárbázisra változott. 
 

Az MH Honvédkórház megnevezése 2013. február 01-i hatállyal MH 
Egészségügyi Központra változott és a szervezeti racionalizálásával összefüggő 
miniszteri biztosi vizsgálat eredményeként a belső szervezeti átalakítása során a 
katonai és a közegészségügyi feladatok funkcionálisan szétválasztásra kerültek. 

 
A hazafias nevelés és oktatás elősegítése érdekében a Gábor Dénes 

Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban: HM 
GDEMSZK) fenntartói joga jogszabályi felhatalmazás alapján 2013. augusztus 1-i 
hatállyal átvételre került az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 
 

A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a 
források optimálisabb elosztása érdekében kiadásra került a Magyar Honvédség 
katonai szervezetei 2013. évi gazdálkodásának végrehajtását szigorító és kiadásait 
csökkentő intézkedésekről szóló 111/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés, melynek 
részeként: 

- a kiképzési rendezvények költségcsökkentése , valamint hatékonysága 
érdekében komplex, térben és időben összehangolt, közös összevont felkészítés 
és kiképzés elrendelésére került sor; 

- szigorításra került a honvédségi gépjárművek szolgálati igénybevétele, a 
hajtóanyag takarékosság érdekében az anyag- és személyszállítások 
optimalizálásra kerültek, a végrehajtandó feladatok közül a készenléti, készültségi 
szolgálatok biztosítása, valamint a missziós felkészítés priorizálásra került; 

- az ügyintézés során a papírfelhasználás korlátozása érdekében előtérbe 
került az iratok elektronikus levelezőrendszeren történő továbbítása; 

- a működési kiadások vonatkozásában a nyomdai költségek, szakkönyvek 
beszerzése, szakképzési kiadások és sajtótermékek beszerzése területeken 
felülvizsgálatra kerültek a hatályos szerződések és a folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások; 

- a rendezvényi kiadások területén a nem katonai rendezvények csakis 
költségtérítéses formában kerülhettek megrendezésre, minimális szintre került 
csökkentésre az ajándéktárgyak, emléktárgyak, valamint az alakulatot 
népszerűsítő reklám- és propagandaanyagok beszerzése; 

- az energiafelhasználásra vonatkozóan takarékossági intézkedések kerültek 
megfogalmazásra. 
 

A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására jelentős hatást gyakoroltak a 
kiadások korlátozására, központi költségvetési források igénybevételére 
vonatkozó törvényi előírások és meghatározó kormányzati döntések is a 
következők szerint: 

- a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. hat. végrehajtása során a fejezet 
költségvetésében 4.640,0 MFt zárolásra, majd elvonásra került; 

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
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kompenzációjának fedezetére a céltartalék terhére mindösszesen 2.570,7 MFt 
került a fejezet részére biztosításra;  

- az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 
1379/2012. (IX.20.) Korm. határozatban elrendelt az átmeneti ivóvízellátás 
kiszállítással történő biztosítása feladat végrehajtása fedezetére 700,0 MFt került 
átcsoportosításra a HM 8/3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék maradványából; 

- az EUTM Mali katonai szerepvállalás finanszírozása érdekében 555,1 MFt 
támogatás került a fejezet részére biztosításra. 

 
2. A fejezet 2013. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 

 

2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb 
feladatok teljesítése 

 
 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete alapján – 
figyelembe véve a módosításáról szóló 2013. évi CXLIV törvényt – a XIII. 
Honvédelmi Minisztérium fejezet törvényi módosított támogatási előirányzata 2013. 
évben 217.349,1 MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó 
bevétel 15.520,0 MFt-ban, a működési és felhalmozási bevétel 7.459,8 MFt-ban, a 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.050,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig 
ezek összegeként 241.378,9 MFt-ban került elfogadásra.  

 
Az évközi - egyenlegét tekintve mindösszesen 20.946,3 MFt-ot kitevő - 

előirányzat-módosítások eredményeként, a kiadási előirányzat főösszege 
262.325,2 MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított 
előirányzatának összege 216.641,6 MFt, a bevételi előirányzat összege 36.076,3 
MFt, az előző évi előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység 
eredményének előirányzatosítása pedig 9.607,3 MFt volt. A kiadási előirányzat 257 
217,4 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a 
költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott előirányzat-maradványának 
igénybevételét is - 262 253,7 MFt-ban realizálódott. A fejezet 2013. évi előirányzat 
maradványa (az előző évek fel nem használt összegével együtt) 5.178,2 MFt, 
amelyből 5.177,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 0,4 MFt kötelezettség 
vállalással nem terhelt. 

 
Az előirányzat módosítások egyenlege 2013. évben (kiadásnövekedés) 

20.957,4 MFt-ot tett ki a következők szerint: 
 

M Ft, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 241 367,8 24 029,8 217 338,0 

2013. évi CXLIV. törvény szerinti módosítás 11,1 0,0 11,1 

2013. évi CXLIV.törvénnyel módosított előirányzat: 241 378,9 24 029,8 217 349,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek 25 651,2 21 653,8 3 997,4 

  - működésre, ebből: 12 046,5 12 046,5 0,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

    intézményi működési bevételi többlet 2 670,8 2 670,8 0,0 

    működési célú pü.e.átvételek 8 494,5 8 494,5 0,0 

    felhalmozási célú pü.e.átvételek, bevételek 881,2 881,2 0,0 

  - meghatározott feladatra, ebből: 3 997,4 0,0 3 997,4 

    céltartalék terhére 2 590,3 0,0 2 590,3 

    rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 755,1 0,0 755,1 

    
A 2013. évi XLII. Fejezet 32/1/7 Védelmi 
felkészítés előirányzatainak felosztása a 
1509/2013. (VIII.1.) Korm. határozat szerint 

652,0 0,0 652,0 

  - tovább finanszírozásra 9 607,3 9 607,3 0,0 

    előző évi előirányzat maradvány jóváhagyása 9 607,0 9 607,0 0,0 

    előző évi vállalkozási tartalék felhasználása 0,3 0,3 0,0 

- más fejezet intézményének -136,9 0,0 -136,9 

  - működésre -82,7 0,0 -82,7 

    meteorológiai feladatok finanszírozására 
1561/2013.(VIII.16.) Korm. határozat (HM-VM) 

-75,0 0,0 -75,0 

    ukrajnai hivatali eljárásokra, illetékekre 
1881/2013. (XI.28.) Korm. határozat (HM-KüM) 

-1,5 0,0 -1,5 

    
NKE honvédelmi feladatokhoz való 
hozzájárulás címen 1900/2013. (XII.4.) Korm. 
határozat 

-6,2 0,0 -6,2 

  - meghatározott feladatra -54,2 0,0 -54,2 

    Nemzeti Jogszabálytár működtetésére 
1173/2013.(IV.5.) Korm. határozat 

-54,2 0,0 -54,2 

 

-más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának:     
a NATO székház építéséhez hozzájárulás a 
1647/2013. (IX.17.) Korm. határozat alapján (HM-
KüM fejezetek) 

-266,2 0,0 -266,2 

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedések során zárolt 
előirányzatoknak az 1968/2013. (XII.17.) Korm. 
határozattal csökkentésre változtatása 

-4 640,0 0,0 -4 640,0 

Fejezetek közötti megállapodások alapján : 264,8 0,0 264,8 

  - Pákozd-Sukoró Emlékkiállításra az 1401/2013. 
(II.1.) Korm. határozat  24,1   24,1 

  - a NKE felújítására az 1614/2013. (IX.5.) és az 
1675/2013. (IX.30.) Kormányhatározatok KIM-HM 208,3   208,3 

  - Eü. felsőfokú szakirányú szakképzésre az 
1995/2013. (XII.29.) Korm. határozat EMMI-HM 19,5   19,5 

  - OTKA pályázat a MTA-HM között  2,9   2,9 

  - KEH-HM a Koronaőrség ruházati kiadásaira  10,0   10,0 
-A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium előirányzatainak a 
Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő  
átcsoportosításáról szóló 1580/2013.(VIII.28.) Korm. 
határozat  

73,4 0,0 73,4 

2013. évi módosított előirányzat 262 325,2 45 683,6 216 641,6 
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A központi költségvetés céltartalékából 2.590,3 MFt, a rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére 755,1 MFt, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium Emberi Erőforrások Minisztériumától történő 
átvétele kapcsán 73,4 MFt, más fejezetek közötti megállapodások alapján pedig 
264,8 MFt  támogatás került biztosításra a tárca részére. Más fejezet által 
végzendő feladatokra átadásra került (fejezetek közötti megállapodás, illetve a 
Kormány határozata alapján megszabott feladatra) intézményeknek 136,9 MFt, 
fejezeti kezelésű előirányzatnak 266,2 MFt. 

 
A Kormány az Áht. 40. §-ában rögzített jogkörében eljárva, a túlzott hiány 

eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. 
(V.13.) Kormányhatározat végrehajtása során, azt az alkalmazandó eltérő 
rendelkezésekről szóló 1868/2013. (XI.19.) Kormányhatározattal módosítottan az 
1968/2013. (XII.17.) Kormányhatározattal a HM fejezetet érintő 4.640,0 MFt 
zárolást csökkentésre változtatta. 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 33. § (4) bekezdése alapján  

a nemzetgazdasági miniszter előzetes egyetértését igénylő - fejezeten belüli - 
átcsoportosítások 2013. év folyamán 3.505,1 MFt összegben kerültek 
jóváhagyásra. 

 

A honvédelmi szervezetek gazdálkodása figyelemmel a honvédelmi 
szerveztek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 
szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra intézményi (csapat), 
központi és nemzetközi gazdálkodási területekre bomlik meg. A 2013. évben a 
tárca gazdálkodásában a következő kiemelt feladatok jelentkeztek: 

 

- A fejezet 2013. évi tevékenységeinek a középpontjában az előzőekben 
már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségesi 
kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a 
jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más 
jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi 
járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó 
járulékok befizetése. 

 
- Az infrastrukturális kiadások döntően a honvédelmi szervezetek részére 

központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatra a fejezet a HM FHH és a HM VGH 
központi költségvetésében összesen 36.979,1 MFt-ot fordított. A költségvetési 
források korlátja miatt a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM Ei 
Zrt.) és a fejezet közötti, az elhelyezési- és az őrzésvédelmi szolgáltatások 
megvásárlásával kapcsolatos szerződésekben a 2009. októberi teljesítéstől 
számított 200 napos fizetési határidővel történő számlázás rendszere a 2013. 
évben továbbra is fenntartásra került.  

 
- A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) 

OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 
18., 2266/2003. (X.31.) Korm. határozatok] is intézkedett a Gripen 
vadászrepülőgép bérlet feladatának végrehajtásáról. A 2012. évet érintően a 
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fizetési ütemezés módosítása miatt a futamidő 10 évvel meghosszabbításra került, 
így a program kiadásaira 2013-ban mindösszesen 26.873,9 MFt-ot használt fel a 
fejezet, ami a HM VGH és az MH ÖHP költségvetésében került elszámolásra. A 
Gripen feladathoz kapcsolódó kiadások között került elszámolásra a bérleti díj 
26.812,7 MFt (a teljesített kiadások között szerepel a Gripen bérleti díj 2014-ben 
esedékes fizetésének 2013. évi előrehozása 4.104,9 MFt összegben), a Gripen 
repülőkhöz tartozó egyéb kiadás 59,1 MFt, míg a Gripen pilóták pótlólagos képzése 
2,1 MFt összegben került teljesítésre. 

 
- A nemzeti és katonai fejlesztési programokkal összefüggő beszerzések 

a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a 
következő területeken kerültek elszámolásra: 

 

Megnevezés 
Felhasználás 

(MFt-ban) 
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselési  
fejlesztési  program 717,0 

Gépjármű Beszerzési Program 3 857,9 
K+F programok 35,4 
Műszaki fejlesztési program 12,7 
Helikopterek javítása 252,6 
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem  64,6 
Híradó, informatikai komplexumok hazai  

 rendszerintegráló és beépítő program 277,6 

Összesen 5 217,8 
 
- A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi 

természetbeni ellátáson kívül az intézmények logisztikai ellátása, katonai- és 
egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben 
központilag valósul meg. A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és 
szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a 
működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és 
szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével – 
beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is – 40.280,5 MFt 
állt rendelkezésre az 1/2 HM Védelemgazdasági Hivatal, a 2/1 Honvéd Vezérkar 
közvetlen szervezetei alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 
alcím, valamint az MH Egészségügyi Központ központi költségvetéseiben. Ebből 
az összegből 38.326,5 MFt került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat 
biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, 
informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, 
ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, 
eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások 
elvégzését. 

 
- A tárca 2013. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására - beleértve a 

fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és 
infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó 
járulékokat, pénzügyi dologi kiadásokat - eredetileg 24.068,4 MFt került 
megtervezésre és jóváhagyásra. Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az 
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EUTM MALI-ban történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III.7.) Korm. határozat, valamint az év közben 
végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított 
előirányzat összege 26.697,8 MFt-ra nőtt, melyből 25.257,6 MFt (94,6%) került 
felhasználásra. A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok 
végrehajtására nyújtottak fedezetet: 

    MFt-ban 

Feladat megnevezése 
Módosított  

kiadási  
előirányzat 

Teljesítés 

Nemzetközi képzés  2 522,6 2 465,2 
Nemzetközi gyakorlatok 651,2 606,5 
Békemisszió és válságkezelés 14 689,0 13 628,9 
Képviseletek működtetése 4 253,3 4 079,9 
NATO együttműködési feladatok 217,5 210,5 
Egyéb nemzetközi feladatok 411,1 315,8 
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez 
történő hozzájárulás  3 953,1 3 950,8 

Összesen: 26 697,8 25 257,6 

 
A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek között a már 

több éve tartó MFO (Sínai félsziget), UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH 
EUFOR század, Katonai Megfigyelők (Nyugat-Szahara, Libanon, Kongó), az 
Afganisztáni szerepvállalás, valamint az Afrikai (Mali, Szomália) szerepvállalás 
jelentkezett. 

 
- A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai 

együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2013. évi 
költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a kiképzési feladatok. E 
feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 3 575,5 MFt-ot 
fordított, melynek meghatározó része a logisztikai központi költségvetésen belül 
került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai 
eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési 
kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be 
az egyes kiképző központok is (pld. a szentendrei MH Altiszti Akadémia, a 
szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a várpalotai MH Bakony 
Harckiképző Központ), mely intézmények működtetésére, beleértve a személyi 
juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiadásokat is, 3 829,6 MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi 
költségvetések részeként pilótaképzésre 2 057,0 MFt (Gripen pótlólagos képzés, 
Kanadai repülőgép-vezető képzés, AN-26 pilótaképzés Cseh repülőhajózó 
kiképzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 439,8 MFt, illetőleg 
egyéb nemzetközi tanfolyamokra 70,8 MFt került kifizetésre. Mindezeket 
összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 
2013. évben mintegy 9 972,7 MFt-ot fordított. Ezen összegen felül jelentkeznek 
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a központi ellátás keretében biztosított, infrastrukturális üzemeltetés, elhelyezési 
szakanyag, valamint a logisztikai katonai szakanyag ellátás kiadásai.  

 
2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása 

(összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok 
módosulásának főbb összetevői: 

 
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 266 891,7 241 367,8 241 378,9 262 325,2 257 217,4 96,4% 98,1% 
  ebből: személyi juttatás 93 136,9 92 766,5 92 775,3 93 339,9 92 777,2 99,6% 99,4% 
            központi beruházás 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Bevétel 35 968,0 24 029,8 24 029,8 36 076,3 36 112,9 
100,4

% 100,1% 

Támogatás 215 690,9 217 338,0 217 349,1 216 641,6 216 641,6 
100,4

% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 24 192,8 0,0 0,0 9 607,3 9 499,2 39,3% 98,9% 
Létszám (fő)  24 540 25 469 25 469 25 469 24 461 99,7% 96,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

    
M Ft egy 

tizedessel fő 
 

XIII. Tárca összesen Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény  241 367,8 24 029,8 217 338,0 92 766,5 25 469 

2013. évi CXLIV. törvény módosítása: 11,1 0,0 11,1 8,8 0 

2013. évi törvényi módosított előirányzat: 241 378,9 24 029,8 217 349,1 92 775,3 25 469 

Céltartalék terhére:           

Bérkomponzáció 1159/2013. (III.28.) Korm. 
határozat, 2013.XI.20-i elszámolással és 
1990/2013. (XII.29.) Korm. határozat 

2 570,7 0,0 2 570,7 2 024,3 0 

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítése a 8/2005.(II.8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján.  

19,6 0,0 19,6 15,2 0 

Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére:           

A budapesti X. kerületi Kozma utcai zsidó 
temető I. világháborús hősi parcellájának teljes 
rekonstrukciója az 1155/2013. (III.26.) Korm. 

200,0 0,0 200,0 0,0 0 
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XIII. Tárca összesen Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

határozat alapján. 

A Kormány 1107/2013.(III.7.) számú 
határozatában biztosított támogatás a 
Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére, a MALI katonai 
szerepvállalás kiadásainak finanszírozására. 

555,1 0,0 555,1 80,7 0 

Egyéb Kormány hatáskörű változások:           

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium előirányzatainak 
a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére 
történő  átcsoportosítása a 1580/2013.(VIII.28.) 
Korm. határozat alapján.  

73,4 0,0 73,4 46,2 0 

A 2013. évi XLII. Fejezet 32/1/7 Védelmi 
felkészítés előirányzatainak felosztása az 
1509/2013. (VIII.1.) Korm. határozat szerint. 

652,0 0,0 652,0 0,0 0 

Hozzájárulás a Nemzeti Jogszabálytár 
működtetéséhez az 1173/2013.(IV.05.)Korm. 
határozat szerint. 

-54,2 0,0 -54,2 0,0 0 

A túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V.13.) Korm. határozattal zárolt 
összeg az 1968/2013. (XII.17.) Korm. 
határozattal csökkentésre változtatása. 

-4 640,0 0,0 -4 640,0 0,0 0 

Fejezetek közötti megállapodások alapján - 
Kormány hatáskörben: 

          

-A 1041/2013.(II.1.) Korm. határozatában 
biztosított támogatás a Pákozd–Sukorói Csata 
Emlékkiállítás fenntartásához 

24,1 0,0 24,1 15,0 0 

-  1614/2013.(IX.5.) és 1675/2013. (IX.30.) 
Kormányhatározatok alapján NKE felújítására 208,3 0,0 208,3   0 

-  1995/2013. (XII.29.) Kormányhatározata 
alapján eü. felsőfokú szakirányú szakképzésre 19,5 0,0 19,5 15,4 0 

-  1881/2013. (XI.28.) Kormányhatározat 
ukrajnai költségekre -1,5 0,0 -1,5 0,0 0 

-  1900/2013. (XII.4.) Kormányhatározat alapján 
NKE honvédelmi feladatokhoz való 
hozzájárulás -6,2 MFt 

-6,2 0,0 -6,2 0,0 0 

-  1561/2013.(VIII.16.) Kormányhatározattal 
meteorológiai feladatok finanszírozása 
érdekében adott 

-75,0 0,0 -75,0 0,0 0 

-  1647/2013. (IX.17.) Kormányhatározatban 
NATO székház építéséhez hozzájárulásként 
átadott 

-266,2 0,0 -266,2 0,0 0 

Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel 
felügyeleti hatáskörben 

          

- MTA programokkal kapcsolatos támogatása 
2,9 MFt,                                                                                                                     2,9 0,0 2,9 0,0 0 

- KEH és a HM között átadásra kerülő forrás a 
Korona Őrség ruházati költségeinek fedezete 10,0 0,0 10,0 0,0 0 
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XIII. Tárca összesen Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

10,0 MFt összegben                                                                          

Tárgyévi saját bevételek:           

Intézményi működési bevételek   2 670,7 2 670,7 0,0 -5,3 0 

Működési célú átvett pénzeszközök 41,2 41,2 0,0 0,0 0 

Működési célú támogatás Áht-n belülről (OEP 
bevétel) 3 398,0 3 398,0 0,0 1 347,6 0 

Működési célú támogatás Áht-n belülről 5 055,4 5 055,4 0,0 1 402,3 0 

Felhalmozási bevételek -399,8 -399,8 0,0 0,0 0 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -310,8 -310,8 0,0 0,0 0 

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 1 591,8 1 591,8 0,0 0,0 0 

2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 9 607,0 9 607,0 0,0 29,5 0 

Előző évek eredményének igénybevétele: 0,3 0,3 0,0 0,0 0 

Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -4 406,3 0 

 Kiadási előirányzatok változása: 20 946,3 21 653,8 -707,5 564,6 0,0 

Módosított előirányzatok: 262 325,2 45 683,6 216 641,6 93 339,9   
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2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása 
A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése 

      MFt 

Megnevezés 
2012. évi 
teljesítés 

2013. évi 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 
Teljesítés 

%-a 

  1 2 4 5 6=4-5 7=5/4% 
I. INTÉZMÉNYI             
1.) Működési kiadások             
Személyi juttatások 93 136,9 92 775,3 93 339,9 92 777,2 562,7 99,00% 
Munkaadókat terhelő járulékok 22 867,0 22 531,0 23 034,6 22 744,0 290,6 98,74% 
Dologi kiadások 124 775,9 107 936,5 122 904,2 119 160,9 3 743,3 96,95% 
Ellátottak pü. juttatásai 0,0 0,0 868,3 865,5 2,8 99,68% 

Egyéb műk. célú támogatások 4 172,7 850,9 1 680,1 1 597,0 83,1 95,05% 

Összesen: 244 952,5 224 093,7 241 827,1 237 144,6 4 682,5 98,06% 

2.) Felhalmozási kiadások             
Intézményi beruh. kiadások 8 747,1 3 670,3 8 068,5 7 951,0 117,5 98,54% 
Felújítás 2 361,4 2 523,6 2 380,0 2 096,0 284,0 88,07% 
Egyéb int. felhal. kiadások* 1 044,2 1 370,0 1 398,0 1 476,2 -78,2 105,59% 

Összesen: 12 152,7 7 563,9 11 846,5 11 523,2 323,3 97,27% 
1+2 Összesen: 257 105,2 231 657,6 253 673,6 248 667,8 5 005,8 98,03% 
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ             
ELŐIRÁNYZATOK        
Lakástámogatás 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 
Ágazati célelőirányzatok 9 586,5 9 721,3 7 651,6 7 549,6 102,0 98,67% 
Fejezeti egyensúlybiztosítási 
tartalék  0,0   1 000,0 1 000,0 0,0 100,00% 

Összesen: 9 786,5 9 721,3 8 651,6 8 549,6 102,0 98,82% 
KIADÁS MINDÖSSZESEN: 266 891,7 241 378,9 262 325,2 257 217,4 5 107,8 98,05% 

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is. 
 

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2013. 
évi teljesítések alapján 44,91% - 40,18% - 14,91% (a Gripen bérleti díj a fejlesztési 
előirányzatoknál került figyelembe vételre). 

 
2.3.1. A költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 

92.775,3 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát pedig 22.531,0 MFt-ban állapította meg.  

 
Az évközi előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások eredeti 

előirányzata 93.339,9 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 
23.034,6 MFt-ra nőtt. A két kiemelt előirányzat kiadásai 92.777,2 MFt-ban (99,4%), 
illetve 22.744,0 MFt-ban (98,7%) teljesültek. 

 
A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat 

terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. 
pontban kerül bemutatásra. 
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2.3.2. A dologi kiadások eredeti előirányzata 107.936,5 MFt volt, amely az 

év során 122.904,2 MFt-ra növekedett. Az összességében 14.967,7 MFt 
növekedést elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások, a bevételekkel 
kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat 
is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány 
felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A 
módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésének 47,0%-át teszi ki. A 
módosított előirányzat 119.160,9 MFt összegben (96,9%-ban) teljesült.  

 
A dologi kiadási előirányzatok terhére 2013. évben a következő főbb 

feladatok teljesítése valósult meg: 
 

Kiadás megnevezése 
Teljesített kiadás Fő felelős 

szervezet MFt-ban 
1. Központi költségvetési és tárcaszintű feladatok     
Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása 
(Ingatlanüzemeltetési kiadások) 27 178,7 HM VGH 

Gripen bérleti díj és egyéb kiadások 26 812,7 HM VGH 

Katonai szervezet általános központi tagozat szintű 
tevékenysége 13 583,1 

Egyéb HM 
szervezetek, HM 

VGH, HVK közvetlen 
szervezetei, MH 

ÖHP, MH EK 
Őrzésvédelmi feladatok 9 800,4 HM VGH 
Ivóvízminőség javítással kapcsolatos feladatok 3 821,4 MH ÖHP 
Hazai gyakorlatok és kiképzések 3 459,5 MH ÖHP 

Afganisztáni szerepvállalás 3 003,8 
HVK közv. szerv., 
MH ÖHP, KNBSZ, 

MH EK 

Kanadai repülőhajózó képzés (NFTC) 1 959,3 
Egyéb HM 

szervezetek, 
MH ÖHP, HM VGH 

MH KFOR Kontingens (Balkán) 1 590,5 MH ÖHP,  
MH EK 

Központi Gazdasági Információs Rendszer (KGIR) 
üzemeltetése 1 366,2 HM VGH 

Nemzeti támogatás 929,5 

Egyéb HM 
szervezetek, HM 

VGH, HVK közvetlen 
szervezetei, MH 

ÖHP 

Önkéntes Tartalékos Rendszer feladatai 782,1 
HVK közvetlen 

szervezetei, MH 
ÖHP 

Árvízi védekezés,Rendkívüli időjárási helyzettel 
kapcsolatos feladatok 705,5 HM VGH, MH ÖHP, 

MH EK 

Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása 558,8 
HM Igazgatás, 

Egyéb HM 
szervezetek 

Lakosság egészséges ivóvízzel történő átmeneti 
ellátása (Vízforrás 2013) 472,1 MH ÖHP 

Légi irányítási szolgáltatás igénybevétele 453,6 MH ÖHP 
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 439,8 Egyéb HM 
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Kiadás megnevezése 
Teljesített kiadás Fő felelős 

szervezet MFt-ban 
szervezetek,  

HM VGH, HVK 
közvetlen 

szervezetei, MH 
ÖHP 

Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 310,2 MH ÖHP 
Nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató 295,7 HM VGH, MH ÖHP 

Honvéd kulturális és rekreációs intézmények 
üzemeltetése  261,5 

Egyéb HM 
szervezetek, HVK 

közvetlen 
szervezetei 

MH EUFOR Kontingens (Balkán) 258,6 MH ÖHP 
UNFICYP Magyar Kontingens (Ciprus) 163,4 MH ÖHP 
Katonai szervezet kiemelt központi tagozat szintű 
tevékenysége 159,8 HM VGH 

Multilaterális rendezvények 113,2 

 Egyéb HM 
szervezetek, 

HVK közvetlen 
szervezetei 

Egyéb feladatok 1 427,6   
Összesen: 99 907,0   
2.Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)   

Címhez tartozó 
honvédelmi 
szervezet 

1. Honvédelmi Minisztérium cím 1 643,2 
2. Magyar Honvédség cím 5 388,7 
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím 3 718,0 
6. MH Egészségügyi Központ cím 8 504,0 
Összesen: 19 253,9 
Mindösszesen: 119 160,9 

 
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások kiemelt 

előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző 
szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-
költségvetési kiadásokon felül) 80,7%-a a központi költségvetési gazdálkodást 
folytató szervezeteknél került teljesítésre. 

 
2.3.3 Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton eredeti előirányzat nem 

került tervezésre, az itt elszámolt feladatok forrása az egyéb működési célú 
kiadások, támogatások előirányzaton állt rendelkezésre. Az év során végrehajtott 
módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 868,3 MFt-ra 
növekedett. A felhasználás 865,5 MFt-ban valósult meg, amelyből az állománynak 
nyújtott segélyek kerültek kifizetésre. 

 
2.3.4. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának 

eredetileg tervezett összege 850,9 MFt, amely az év során 1.680,1 MFt-ra 
növekedett. Az előirányzat változását (829,2 MFt) az alábbi tényezők generálták: itt 
kerültek előirányzatok biztosításra az évközben megszűnő szervezetek 
pénzeszköz átutalásainak a jogutód számlára történő teljesítéshez (340,3 MFt); az 
előző évben képződött maradványt terhelő rendezések (alcímek között fejezeti 
hatáskörben, illetve Kormányhatározatok alapján más fejezetek részére) 
végrehajtásához összesen 1.061,2 MFt került növelő tényezőként,  míg az eseti 
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segélyek előirányzatainak más kiemelt előirányzatra történő átcsoportosításával 
572,3 MFt-tal csökkent. Az előirányzat felhasználása 1.597,0 MFt-ban valósult 
meg. 

  
2.3.5. Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében eredetileg 

tervezett összeg 7.563,9 MFt volt, ezen belül az intézményi beruházási kiadások 
3.670,3 MFt-ot, a felújítások 2.523,6 MFt-ot, egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások 1.370,0 MFt-ot tettek ki. A módosított előirányzat 11.846,5 MFt-ra 
növekedett, ami 11.523,2 MFt-ban 97,2%-ban teljesült. Az előirányzatnövelés 
döntően az előző évi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó előirányzat-maradvány 
jóváhagyásához, valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
pénzforgalom nélküli támogatásának előirányzatosításához kapcsolódik.    

 
 Az intézményi beruházások módosított előirányzatának teljesülése 7.951,0 

MFt, a felújítások esetében a teljesülés 2.096,0 MFt, míg az egyéb intézményi 
felhalmozás kiadások módosított előirányzata 1.476,2 MFt-ban teljesült. 

 
Az intézményi beruházási kiadás, valamint a felújítás kiemelt 

előirányzatokon belül végrehajtott főbb feladatok és programok a következők 
szerint valósultak meg: 

 

Kiadás megnevezése 

Teljesítés MFt-ban 

Megvalósító 
intézmény Intézményi 

beruházási 
kiadás 

Felújítás 

Gépjármű Beszerzési Program 3 847,0  MH ÖHP 

Katonai szervezetek általános csapat és központi 
tevékenységéhez kapcsolódó beszerzések  1 478,0 1 656,0 MH,HM 

szervezetek 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1 169,9  HM VGH 

Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselési  
fejlesztési  program 406,8  MH ÖHP 

Afganisztáni szerepvállalás 337,9  MH EK,  
MH ÖHP 

Központi Gazdasági Információs Rendszer (KGIR) 
fejlesztés 333,0  HM VGH 

Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló 
és beépítő program 272,0  MH ÖHP 

KNBSZ központi objektumának kialakítása  217,0 KNBSZ 

Helikopterjavítás 106,4 146,2 MH ÖHP 

Hazai gyakorlatok és kiképzések  76,8 MH ÖHP 

ÖSSZESEN 7 951,0 2 096,0  

 
A tárca 2013. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására – beleértve a 

fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és 
infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó 

1619



  

járulékokat, pénzügyi dologi kiadásokat – eredetileg 24.068,4 MFt került 
megtervezésre és jóváhagyásra.  

 
Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az EU Mali Kiképző 

Műveletében (EUTM MALI) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III.7.) Korm. határozat, valamint az év közben 
végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított 
előirányzat összege 26.697,8 MFt-ra nőtt, melyből 25.257,6 MFt (94,6%) került 
felhasználásra.  

        M Ft-ban 
 

Feladat 
Eredeti jóvá-

hagyott 
keret 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

Nemzetközi tanfolyamok 203,9 178,2 160,4 17,8 

Kanadai repülőhajózó képzés 2 790,2 2 267,2 2 232,1 35,1 

Cseh repülőhajózó képzés 16,1 4,9 4,9 0,0 

Gripen pótlólagos képzés 116,1 72,3 67,8 4,5 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 780,8 651,2 606,5 44,7 

UNFICYP 387,2 527,0 496,5 30,5 

MFO 150,1 229,8 224,0 5,8 

Katonai Megfigyelők 73,0 70,1 67,5 2,6 

UNIFIL 15,4 13,6 12,6 1,0 

MH KFOR Kontingens 2 802,8 3 039,1 2 932,3 106,8 

MH EUFOR Kontingens 908,1 898,1 892,3 5,8 

Afrikai szerepvállalás 82,8 36,9 33,3 3,6 

Afganisztáni szerepvállalás 6 508,8 9 254,6 8 706,0 548,6 

Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 22,1 15,6 15,6 0,0 

EUTM Mali 0,0 475,2 120,2 355,0 

Kabuli Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens 
(KNR ŐBK) Afganisztán 

0,0 23,0 23,0 0,0 

Telepíthető kommunikációs alegység (DCM) feladatok 0,0 21,9 21,5 0,4 

Holland ellentételezés 0,0 84,1 84,1 0,0 

Nemzeti támogatás 3 350,5 3 237,0 3 080,8 156,2 

MH Katonai Képviselő Hivatal 380,6 352,7 345,9 6,8 

MH Nemzeti Katonai Képviselet 144,2 167,4 154,0 13,4 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet 99,1 82,2 79,9 2,3 

MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 222,3 290,0 293,0 -3,0 

EBESZ misszió Katonai Képviselet 100,5 124,0 126,3 -2,3 
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Feladat 
Eredeti jóvá-

hagyott 
keret 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

Kétoldalú kapcsolatok 48,5 71,9 60,5 11,4 

Multilaterális rendezvények 194,1 145,6 150,0 -4,4 

Nk.-i feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei 280,0 110,3 59,7 50,6 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 63,1 39,0 22,2 16,8 

AN-26-os pilóták kiadásai 75,6 112,2 102,0 10,2 

HM Belső Ellenőrzési Főosztály nemzetközi ellenőrzés 1,5 1,1 0,6 0,5 

MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 10,6 0,2 0,2 0,0 

HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal nemzetközi 
ellenőrzés 

1,6 0,8 0,5 0,3 

HAW állomány hivatalos kiutazásai 8,8 11,0 5,9 5,1 

Hadisír gondozás 0,0 0,5 0,5 0,0 

NSIP programiroda 0,0 42,2 39,1 3,1 

Vezérkarfőnöki Találkozó (MCC) 0,0 63,7 62,3 1,4 

Kereskedelmi utazások, fogadások 0,0 10,0 7,0 3,0 

Egyéb nemzetközi utazások, fogadások 0,0 20,1 15,8 4,3 

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 700,0 3 434,9 3 432,6 2,3 

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös fin. védelmi 
alapjaihoz 

430,0 518,2 518,2 0,0 

Válságkezelés és békeműveletek keretében felajánlott 
alegységek 

100,0 0,0 0,0 0,0 

NEMZETKÖZI MINDÖSSZESEN: 24 068,4 26 697,8 25 257,6 1 440,2 

 
A nemzetközi feladatok közül 2013. évben a következők bírtak kiemelkedő 

jelentőséggel: 
 
- Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):  
A HM Honvéd Vezérkar Főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-

vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek 
értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO 
Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. 2013-ban az NFTC program 
keretében Kanadában szolgálatot teljesítő hallgatók és oktató pilóták átlagos 
létszáma 11 fő volt. 

 
- Válságkezelő és béketámogató műveletek: 
A Magyar Honvédség 2013-ban átlagosan 900,78 fővel vett részt az alábbi 

táblázatban felsorolt válságkezelő és béketámogató műveletekben. 
 

Művelet megnevezése 
12 hó átlagos statisztikai 

létszáma (fő) 

KFOR 212,55 

EUFOR 112,61 

Afganisztán 462,60 
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Művelet megnevezése 
12 hó átlagos statisztikai 

létszáma (fő) 

UNFICYP 71,65 

MFO 26,94 

Mali 5,86 

EUTM Szomália 1,57 

Katonai megfigyelők  7,00 

Összesen: 900,78 

 
 
a) A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő 

nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI.30.) számú 
Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az MH KFOR Kontingens. A kontingens 
2013. évben 212 fő átlagos létszámmal teljesített szolgálatot. 

b) Az MH EUFOR Kontingens az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni 
katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 
128/2004. (XI.23.) OGY. határozatban foglaltak alapján hajtja végre feladatait. A 
kontingens 2013. évi átlagos létszáma 113 fő volt.  

c) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) Korm. 
határozat alapján 2013-ban Afganisztánban átlagosan 462 fő teljesített szolgálatot. 

d) Az UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force In Cyprus) ciprusi misszióban 
a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi 
békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII.24.) 
Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V.29.) Kormányhatározat rögzítette. A 
kontingens 2013. évi átlagos létszáma 71 fő volt. 

e) Az MFO (Multinational Force and Observers) békefenntartó misszióban a 
34/1999. (V.7.) OGY. határozattal módosított 82/1995. (VII.6.) Ogy. határozat, valamint a 
2161/1995. (V.31.) Korm. határozat alapján a Sínai-félszigeten 42 fős magyar kontingens 
(katonai rendészek) állomásozik, melyből 2013. évben átlagosan 27 fő katona teljesített 
szolgálatot.  

f) Az 1106/2013. (III.7.) Korm. határozat alapján Magyarország európai uniós 
tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös 
biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az 
Európai Unió Tanácsának döntése alapján engedélyezi, hogy az Európai Unió Mali 
Kiképző Műveletében (EUTM Mali) a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 15 fő 
(váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, de 
legfeljebb 2014. május 18-ig részt vegyen. 2013-ban az EUTM Mali átlagos létszáma 6 fő 
volt. 

g) Az EUTM Szomália műveletben történő magyar részvételt az Európai Uniónak a 
szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő 
magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV.28.) Korm. határozat szabályozta. 
Hazánk 2013-ban átlagosan 2 fővel vett részt a műveletben. 

h) A Katonai Megfigyelők (MINURSO Nyugat-Szahara, EUMM Grúzia, EUSEC 
Kongó, UNIFIL) átlagos létszáma 2013-ban 7 fő volt. 
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- Külképviseletek:  
2013. évben a képviseletek létszámadatai az alábbiak voltak: 
 

Katonai szervezet megnevezése Létszám 

MK Katonai Képviselő Hivatal 18 fő 

MK Nemzeti Katonai Képviselet 9 fő 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet 4 fő 

MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 14 fő 

EBESZ misszió Katonai Képviselet 4 fő 

Önálló NATO, EU, nemzeti beosztást 
betöltők 108 fő 

Összesen 157 fő 

  
  
2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok  

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi eredeti előirányzata összesen 

9.723,3 MFt volt. A módosított előirányzat 8.651,6 MFt, mellyel szemben a 
teljesített kiadások összege 8.549,6 MFt-ot tett ki.  
 

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen 102,0 MFt előirányzat- 
maradvány keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (94,6 MFt) 
jogcímcsoporton, a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
pályázati támogatása (1,2 MFt), a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil 
szervezetek támogatása (3,5 MFt), valamint a Hozzájárulás a NATO 
költségvetéséhez (2,3 MFt) jogcímeken keletkezett kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összességében 101,6 
MFt-ot tesz ki. A fennmaradó 0,4 MFt maradvány a Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása jogcímhez kapcsolódóan 
keletkezett és kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 
 

A költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatok módosítása 
a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel: 

 
 Támogatások alakulása 2013. évben  

 

 
Megnevezés 

Összeg 
(MFt) 

Összeg 
(MFt) 

1.  
A támogatás 2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti 
előirányzata 

  217 338,0 

2.  Törvényi módosítások: a 2013. évi CXLIV. törvény alapján   11,1 

  A költségvetési támogatás törvénnyel módosított összege:   217 349,1 
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Megnevezés 

Összeg 
(MFt) 

Összeg 
(MFt) 

3. Előirányzat módosítások a Kormány hatáskörében:     

a. Céltartalék terhére:   2 590,3 

  
Bérkomponzáció 1159/2013. (III.28.) Korm. határozat  2013.XI.20-i 
elszámolással 2 570,7   

  

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján előirányzat-átcsoportosítás.  

19,6   

b. Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére:   755,1 

  
A budapesti X. kerületi Kozma utcai zsidó temető I. világháborús 
hősi parcellájának teljes rekonstrukciója az 1155/2013. (III.26.) 
Korm. határozat alapján. 

200,0   

  

A Kormány 1107/2013.(III.7.) számú határozatában biztosított 
támogatás a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat 
terhére, a MALI katonai szerepvállalás kiadásainak 
finanszírozására. 

555,1   

c. Egyéb Kormány hatáskörű változások:   -4 065,8 

  
A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 
előirányzatainak a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő  
átcsoportosítása a 1580/2013.(VIII.28.) Korm. határozat alapján.  

73,4   

  
A 2013. évi XLII. Fejezet 32/1/7 Védelmi felkészítés 
előirányzatainak felosztása az 1509/2013. (VIII.1.) Korm. határozat 
szerint. 

652,0   

  
Hozzájárulás a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez az 
1173/2013.(IV.05.)Korm. határozat szerint. -54,2   

  

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozattal zárolt 
összeg az 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozattal történő 
csökkentésre változtatása. 

-4 640,0   

  
Fejezetek (HM-VM, HM-KIM, HM-KüM, HM-EMMI) közötti 
megállapodások alapján - Kormány hatáskörben: 

    

  
-A 1041/2013.(II.1.) Korm. határozatában biztosított támogatás a 
Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához 24,1   

  
-  1614/2013.(IX.5.) és 1675/2013. (IX.30.) Kormányhatározatok 
alapján NKE felújítására 208,3   

  
-  1995/2013. (XII.29.) Kormányhatározata alapján eü. felsőfokú 
szakirányú szakképzésre 19,5   

  -  1881/2013. (XI.28.) Kormányhatározat ukrajnai költségekre -1,5   

  
-  1900/2013. (XII.4.) Kormányhatározat alapján NKE honvédelmi 
feladatokhoz való hozzájárulás -6,2 MFt -6,2   

  
-  1561/2013.(VIII.16.) Kormányhatározattal meteorológiai feladatok 
finanszírozása érdekében adott -75,0   

  
-  1647/2013. (IX.17.) Kormányhatározatban NATO székház 
építéséhez hozzájárulásként átadott -266,2   

4. 
Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel felügyeleti 
hatáskörben 

  12,9 

  - MTA programokkal kapcsolatos támogatása 2,9 MFt,                                                                             2,9   
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Megnevezés 

Összeg 
(MFt) 

Összeg 
(MFt) 

  
- KEH és a HM között átadásra kerülő forrás a Korona Őrség 
ruházati költségeinek fedezete 10,0 MFt összegben                                                                       10,0   

  Támogatás 2013. évi nem törvényi változása -707,5   

  Támogatás 2013. évi módosított előirányzata:   216 641,6 

 
2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő 

felhasználás: 
 

Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított támogatás 
 

Korm. hat. száma Feladat 
Összeg 

(MFt) 

1155/2013. (III.26.) 

A budapesti X. kerületi Kozma utcai zsidó 
temető I. világháborús hősi parcellájának 
teljes rekonstrukciója 204 sír felújítását 
jelenti, melynek szakértői vizsgálatokkal 
megállapított várható költsége 200 MFt. Az 
NGM/8.055/2013. számú értesítése 
szerint, a  Kormány 1155/2013. (III.26.) 
számú határozatában a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzata 
terhére a HM részére a feladat 
finanszírozása céljából előirányzatot 
biztosít. Elszámolása az 1609/2013.( IX.5.) 
Korm. határozattal 2013.10.31-ről 
2014.05.31-re módosult. 

200,0 

1107/2013.(III.7.) 

A Kormány 1107/2013.(III.7.) számú 
határozatában biztosított támogatás a 
Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére, a MALI katonai 
szerepvállalás kiadásainak 
finanszírozására. (NGM/6.636/2012. 
levele) 

555,1 

   Mindösszesen: 755,1 
 
 A központi költségvetés céltartalékából további 2.590,3 MFt került 
biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra: 
 

Korm. hat. száma, 
NGM engedély 

Feladat 
Összeg 

(MFt) 

NGM/3.932/8/2013., 
NGM/3.932/36/2013. 

értesítések 

A 2013. évi kompenzációra jogosultak 
köréről, a megállapítás szabályairól, 
valamint a finanszírozás módjáról a 
Kormány " a költségvetési szerveknél és 
az egyházak közcélú tevékenységet 

2.570,7 
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Korm. hat. száma, 
NGM engedély 

Feladat 
Összeg 

(MFt) 
folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjáról" szóló 
408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet 
kapcsán a finanszírozás témában hozott 
1159/2013.(III.28.) Korm. határozat, 
illetve a 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a HM tárca a 
céltartalék terhére kapott támogatást 

NGM/8969/19/2013. 
NGM/16672/18/2013.

, 
NGM/22872/15/2013. 
NGM/27462/16/2013. 

értesítései  

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek költségvetési megtérítésének 
eljárási szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) 
PM rendeletben foglaltak alapján a 
fejezet költségvetési előirányzatát 
negyedévi gyakorisággal összesen 
megemelő előirányzat-átcsoportosítás a 
céltartalékból:          

19,6 

   Mindösszesen: 2.590,3 
 
 
 
 
2.6. A 2013. évi bevételi előirányzatok teljesítése 

 
2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének 
okai és felhasználása  

A bevételi előirányzatok alakulása 
MFt-ban 

Megnevezés 
2012. évi 
teljesítés 

2013. évi 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 
Teljesítés 

%-a 

  1 2 4 5 6=5-4 7=5/4% 

I. INTÉZMÉNYI             
1.Intézményi bevétel 18 324,4 8 509,8 17 156,5 17 209,1 52,6 100,31% 

2.Eü. műk.-re átvett pe. 17 443,6 15 520,0 18 918,0 18 902,0 -16,0 99,92% 
3.Bevételek összesen 

(1+2) 
35 768,0 24 029,8 36 074,5 36 111,1 36,6 100,10% 

4.Előző évi ei. maradvány 24 158,3 0,0 7 119,5 7 072,2 -47,3 99,34% 
5.Vállalkozási tev. tartalék 

felhalsználása 1,7 0,0 0,3 34,1 33,8 11366,67% 

6.Saját bevétel 
összesen(3+4+5) 

59 928,0 24 029,8 43 194,3 43 217,4 23,1 100,05% 

7.Költségvetési támogatás 203 744,6 207 627,8 210 479,3 210 479,3 0,0 100,00% 
INTÉZMÉNYI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (6+7) 

263 672,6 231 657,6 253 673,6 253 696,7 23,1 100,01% 
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Megnevezés 
2012. évi 
teljesítés 

2013. évi 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 
Teljesítés 

%-a 

  1 2 4 5 6=5-4 7=5/4% 

II. FEJEZETI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK 

           

8.Bevétel 200,0 0,0 1,8 1,8 0,0 100,00% 
9.Költségvetési támogatás 11 946,3 9 721,3 6 162,3 6 162,3 0,0 100,00% 

10.Előző évi előirányzat 
maradvány 

32,8 0,0 2 487,5 2 392,9 -94,6 96,20% 

FEJEZETI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK 
ÖSSZESEN: (8+9+10) 

12 179,1 9 721,3 8 651,6 8 557,0 -94,6 98,91% 

BEVÉTEL 
MINDÖSSZESEN (I+II) 

275 851,7 241 378,9 262 325,2 262 253,7 -71,5 99,97% 

 
2013. év során a költségvetési támogatás, a törvényi módosítását figyelembe 

véve 707,5 MFt-os csökkenést mutat, mely egyrészt a HM tárcánál zárolt, majd 
később elvont előirányzatok, a fejezetek közötti átcsoportosítások, illetve a 
céltartalék és rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított előirányzatok 
egyenlegének az eredménye. A bevételi előirányzatok 21.653,8 MFt összegű 
növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány előirányzatosítása, más 
fejezet maradványának átvétele a Kormány határozata alapján, az OEP bevételek 
növekedése, illetve a teljesített saját bevételek előirányzatosításának az  
eredménye. 

 
A bevételi előirányzatok módosításának összetevői a következők: 
 

Kormányhatározat száma Összeg (MFt) 
Támogatás nem törvényi változása 2013. évben: -707,5 
Előirányzat módosítások a Kormány hatáskörében:   
Céltartalék terhére (kompenzáció, PÉP) 2 590,3 
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata terhére (Bp. X. ker. Kozma 
utcai zsidó temető;MALI katonai szerepvállalás) 755,1 

Egyéb, a Kormány hatáskörében jóváhagyott változások (védelmi felkészítés, 
fejezetek közötti átcsoportosítások, zárolás) -4 065,8 

Előirányzat- módosítások fejezeti hatáskörben:   
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított 
pótelőirányzat                                                                                                               12,9 

Előirányzat- módosítások egyéb bevételekhez kapcsolódóan:   
A HM egészségügyi tevékenységet folytató intézeteinél az eredetileg tervezett 
OEP működési- és felhalmozási támogatásának növekménye: 3 398,0 

Tárgyévi saját bevételek:   
Intézményi működési bevételek változása: 2 670,8 
Működési célú támogatások Áht-n belülről változása: 5 055,4 
Működési célú átvett pénzeszköz bevételek változása: 41,1 
Felhalmozási bevételek -399,8 
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül 1 591,8 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -310,8 
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Kormányhatározat száma Összeg (MFt) 
2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 9 607,0 
Előző évek eredményének igénybevétele: 0,3 

Változás (növekedés) összesen: 20 946,3 
 
Az intézmény működési bevételek előirányzatának a növekedése döntően a 

befolyt inkurrencia értékesítésből, illetve a C-17 (Pápa) szállító repülőgépek 
üzemeltetéséhez kapcsolódóan a hajtóanyag feltöltések után visszatérülésként 
befolyó bevételekből adódott. 

 
2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 
 A fejezet összes követelése 2013. év végén 6.504,5 MFt, mely az előző év 
követelésállományához képest 7,8%-kal csökkent. A követelések több mint felét, 
53,4%-át a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állománya teszi 
ki (3.472,7 MFt), mely az előző évhez képest 11,7%-kal (460,6 MFt-tal) csökkent. A 
követeléseken belül a másik meghatározó összeg az előfinanszírozás miatti 
követelések állománya (1.621,9 MFt), mely az összes követelés 24,9%-át teszi ki, s 
az előző évhez képest 801,6 MFt-os (33,1%-os) csökkenést mutat. Az adósok 
állománya 276,4 MFt (az összes követelés 4,2%-a), mely nagyságrendileg, 
gyakorlatilag nem változott az előző évhez képest. A rövid lejáratú adott kölcsönök 
összege 903,1 MFt, mely az előző évhez képest 661,3 MFt-tal nőtt.  
 2013. év folyamán a fejezetnél összességében 216,4 MFt behajthatatlan 
követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés 
volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés, vagy felszámolási eljárás, 
jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában megelőzött a 
fizetési meghagyás, a fizetési felszólítás, illetve a végrehajtási eljárás.  
 

2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az 
engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete 
 

2.7.1. A 2013. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők: 
 

- hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, illetve állami 
vezetők, kormánytisztviselő és közalkalmazott állomány részére a vonatkozó 
jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, 
valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok 
fedezetének biztosítása; 

- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy 
ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő 
szükségleteinek biztosítása; 
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- a nettó keresetek megőrzése érdekében bevezetett bérkompenzáció 
kifizetése, fedezetének biztosítása1. 

 
2.7.2. A létszám-előirányzatok teljesítése 
 
A HM fejezet 2013. évi költségvetési létszám-előirányzata 25.469 főben 

került jóváhagyásra.  
 
A 2013. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet 

tervezési időszakban meglévő létszáma, kiegészítve a tiszt- illetve altisztavatás és 
a bevonulásra tervezett szerződéses legénységi állomány várható létszámával. A 
költségvetési létszámot alapvetően a következők befolyásolták: 

- a kormány és a HM létszámot érintő döntései; 
- a fejezet költségvetési lehetősége2; 
- a HM Igazgatás vonatkozásában a Miniszterelnökségen, a 

minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet 
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 
szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat. 

 

Állománykategória 
Költségvetési engedélyezett Átlagos statisztikai 

létszám (fő) 

2012. 2013. Elt. (3-2) 2012. 2013. Elt. (6-5) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hivatásos és 
szerződéses tiszt 5 283 5 349 66 5 198 5 193 -5 
Hivatásos és 
szerződéses altiszt 7 115 7 158 43 6 928 6 831 -97 
Szerződéses legénységi 
állomány 6 334 6 274 -60 5 750 5 473 -277 

Tisztjelölt, altisztjelölt 600 600 0 542 530 -12 

Katona állomány 
összesen 19 332 19 381 49 18 418 18 027 -391 

Állami vezető/ 
Kormánytisztviselő 226 161 -65 189 173 -16 

Közalkalmazott 5 697 5 927 230 5 933 6 003 70 

Munkavállaló 0 0 0 0 258 258 

Polgári állomány 
összesen 5 923 6 088 165 6 122 6 434 312 

Mindösszesen 25 255 25 469 214 24 540 24 461 -79 

                                         
1 A Kormány döntése alapján 2013. évben is kompenzációra került sor a közszférában annak 

érdekében, hogy a dolgozók nettó, kézhez kapott rendszeres keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- 
és járulékváltozások egyébként hátrányosan érintenék a munkavállalókat. A kompenzációra jogosultak 
köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról „a költségvetési szerveknél és az 
egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról” szóló 
408/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben intézkedett a Kormány. 

2 Az 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozata a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek 
megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról. 
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Megjegyzés: A táblázatban a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint a 
honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
altiszt és közalkalmazott állománya a tiszti állománykategória létszámában szerepel, egyezően a 
számszaki beszámoló 34. űrlapjának adattartalmával. 

 
Az előirányzat teljesítési adatokat elemezve megállapítható, hogy új 

állománykategóriaként 2013 évtől a szervezeti korszerűsítés során költségvetési 
szervi feladattá visszavett rekreációs tevékenység végzése érdekében 
munkavállalókat is foglalkoztat a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet. A 2012. 
évben bekövetkezett változások 2013. költségvetési évben is éreztették hatásukat, 
az igazgatási blokk létszámának részaránya a céloknak megfelelően tovább 
csökkent. Erősödött a honvédségi jelleg, mivel a tényleges átlagos statisztikai 
állományi létszám a Magyar Honvédség tényleges katonai alakulatait tekintve 
részarányában nőtt.  

 
2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok teljesítése 
 
 A költségvetési törvény alapján a személyi juttatások eredeti előirányzata 

92.766,5 MFt-ban került  meghatározásra, amelyet a 2013. évi CXLIV. törvény 
92.775,3 MFt-ra módosított. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó eredeti előirányzata 22.528,7 MFt, a törvényi módosított 
előirányzat pedig 22.531,0 MFt-ban került elfogadásra. A Kormány és fejezeti 
hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosítások eredményeképpen a 
személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata 573,4 MFt-tal, 93.339,9 MFt-ra 
nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 
505,9 MFt-tal, 23.034,6 MFt-ra nőtt. 

 
A személyi juttatások törvénnyel módosított kiemelt előirányzata a 

költségvetési év folyamán a következő főbb okok miatt módosult: 
MFt 

A módosítás jogcíme Előirányzat 
· a Kormány határozatai alapján (a központi költségvetés 
tartalékainak igénybevétele) 

  

    - 2013. évi bérkompenzáció 2 024,3 
    - Prémiumévek programban résztvevők személyi juttatása 15,2 
    - Mali katonai szerepvállalás 80,7 
    - Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola és Kollégium  46,2 

összesen: 2 166,4 
· fejezetek és a HM közötti megállapodások, pályázatok Korm. 
határozat alapján 30,4 
· Intézményi működési bevétel -5,3 
· OEP bevétel előirányzatosítás 1 347,6 
· Működési célú támogatás átvétele Áht-n belülről 1 402,3 

· 2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele: 29,5 

· Tárcán belüli átcsoportosítás -4 406,3 

 Előirányzat-módosítások összesen: 564,6 
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A tárcán belüli átcsoportosításokat a következő főbb tényezők indokolták: 
- A 2013. évi bérkompenzáció fedezetére biztosított forrásoknak a tényleges 

felhasználás helyére történő átrendezése; 
- A 2013. szeptember 1-jén alkalmazásban álló foglalkoztatottakat az 

egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében a 2013. január 1-je és 2013. 
augusztus 31-e közötti időszak tekintetében visszamenőleges, 2013. szeptember 
1-jét követően pedig havonta megillető folyamatos illetmény- vagy bérnövelés illette 
meg.3 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § alapján az 
adó a kifizetőt (munkáltatót) terheli. A személyi juttatások és azok járulékaira 
biztosított eredeti előirányzati keretek megtakarításai terhére a munkáltató által 
fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség - az egyes béren kívüli 
juttatások után a tényleges kifizetéseknek megfelelően - dologi kiadási 
előirányzatok között történő elszámolása. 

- A költségvetési törvény 10. § (7) bekezdése, az egyes adótörvények és 
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
461. §-a, 462/B. §-a, 462/C. §-a és 462/D. §-a, valamint a központi költségvetési 
szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéből eredő kiadási 
megtakarításai befizetésének rendjéről szóló 48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 
alapján a fejezetet 2013. évben összesen 488,9 MFt szociális hozzájárulási adó 
befizetési kötelezettség terhelte, melynek elszámolása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően  a dologi kiadások között történt. 
 

- Az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének 
rendjéről” szóló 431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet a befizetési kötelezettségét 75,2 MFt összegben a 
jogszabálynak megfelelően a dologi kiadások között számolta el. 

- Az árvíz- és a belvíz-védekezési, a vízkár-elhárítási, a helyreállítási, 
valamint a márciusi rendkívüli időjárással összefüggő kiadások fedezete 1.398,3 
MFt összegben működési célú támogatás átvétele Áht-n belülről jogcímen került 
biztosításra.  

- A létszám-feltöltetlenségből, valamint a béren kívüli juttatások 
megtakarításaiból adódó előirányzatokat a fejezet a priorizált feladatainak 
rendezésére fordította. Ennek keretében kerültek többek között előirányzatok 
átcsoportosításra a pénzügyi tranzakciós illetékek, az MH Honvédkórház 
adósságállományának, az Elhelyezési szolgáltatás megvásárlás feladat 
forrásszükségletének a rendezésére. 

 

A személyi juttatások előirányzata 92.777,2 MFt-ra (99,4%-ban), a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 
22.774,0 MFt-ra (98,7%-ban) teljesült. A 2013. évben keletkezett maradvány 
kötelezettségvállalással terhelt. 

                                         
3 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. alapján 
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2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2013. évi felhasználásának 

főbb területei 
 
2.7.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az 

alábbiak szerint alakult a tárgyév során: 
 - keresetbe tartozó juttatások (rendszeres és a munkavégzéshez  
  kapcsolódó juttatások 69.365,9 MFt) 74,8% 
 - egyéb nem rendszeres juttatások (biztosítási díjak, devizajuttatások,  
        költségtérítések, 22.241,6 MFt) 24,0% 
 - külső személyi juttatások (1.169,7 MFt) 1,2% 
 
   Összesen: 100,0% 

 
2.7.4.2 Átlagos keresetek alakulása 
 
Az előző évhez viszonyítva a tárgyévben a köztisztviselői illetményalap, a 

közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap nem emelkedett. Az átlagkereset a 
tiszti állománykategória esetében kis mértékben tovább csökkent, a 
kormánytisztviselők vonatkozásában csökkent, valamennyi további 
állománykategória esetében nőtt. A HM fejezet átlagában a keresetek 2,4%-kal 
nőttek. Az átlagos keresetek - jogállási törvényenként részletezve - a következők 
szerint alakultak: 

 

Jogállási tv. Állománykategória 
Átlagkereset (Ft/fő/év) 

Változás % 
2012. 2013. 

1. 2. 3. 4. 5=4/3 

Hjt. 
Hivatásos és szerződéses tiszt 4 915 468 4 889 193 99,47% 
Hivatásos és szerződéses altiszt 2 426 114 2 499 358 103,02% 
Szerződéses legénységi állomány 1 825 939 1 912 161 104,72% 

Kotv. Állami vezető/Kormánytisztviselő 4 462 881 4 389 356 98,35% 
Kjt. Közalkalmazott 2 380 951 2 524 092 106,01% 
Mt. Munkavállaló   2 040 391   

HM fejezet 2 830 045 2 898 579 102,42% 
 
A kereset-változást a következő főbb tényezők eredményezték: 
- a közalkalmazottak tekintetében a fő növelő tétel az egészségügyi 

dolgozók illetmény - vagy bérnövelése; 
- az altiszti és a szerződéses legénységi állomány keresetnövelő tétele a 

rendkívüli időjárási helyzetekre vonatkozóan elrendelt túlszolgálati és 
készenléti díj;4 

- a tiszti állomány keresetcsökkenése alapvetően a Honvédelmi 
Minisztériumnál 2011. november 15-ével elrendelt 1.100 fős 
létszámcsökkentésének hatása, mivel 2012. évben még a magasabb 
rendfokozatú állomány keresetet kapott a HM állományából való kiválását 

                                         
4 A Kormány az árvíz- és a belvíz-védekezési, a vízkár-elhárítási, a helyreállítási, valamint a márciusi rendkívüli időjárással 
összefüggő kiadások finanszírozása a HM-BM közötti BM-8970-51/2013. támogatási keret-megállapodásban rögzítettek szerint. 
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megelőzően. 2013. évben így a magasabb tiszti beosztást betöltők 
létszáma csökkent, mely így a tiszti átlagkeresetet összességében 
csökkentette.  

 
  
2.7.4.3 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése 
 
A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke 

mintegy 1,1 Mrd Ft-os csökkenést mutat a 2012. év teljesítési adataihoz képest, 
melynek belső összetételében is jelentős változások mutatkoztak. 

 
A költségvetési törvény 53. § (2) bekezdése alapján5 a béren kívüli juttatások 

kifizetése korlátozásra került. 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra 
az elmúlt évekhez képest új rendelkezésként lépett életbe, hogy a költségvetési 
szerveknél az egy foglalkoztatottnak éves szinten kedvezményes adózás mellett 
adható béren kívüli juttatások összege attól függetlenül nem haladhatja meg a 
bruttó 200.000 Ft-ot, hogy a foglalkoztatott e juttatásokat kafetéria vagy nem 
kafetéria rendszer keretében kapja. A kedvezményes adózás mellett adható 
200.000 Ft-os keret tartalmazza a juttatásokat terhelő 35,7%-os közterhet is. 

 
Bérmegállapodás alapján biztosításra került: 
 
- 2012. évi szinten a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a 

közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési 
bérletéhez való hozzájárulás a bérlet árának 50 %-ában; 

-  évi bruttó 2.000 Ft-os összegben a fizetési számláról történő 
készpénzfelvétel költségeihez való hozzájárulás; 

- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak 
részére a tanévkezdéshez való hozzájárulás nettó 24.500 Ft 
mértékben, a nevelési segély bruttó 23.190 Ft-os összegben; 

- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak 
részére 2013. évben 5.000 Ft/hó/fő Erzsébet-utalvány, valamint 
5.000Ft/hó/fő EMC élelmiszer utalvány 

-  a közalkalmazottak részére 2013. évben egyszeri nettó 50.000 Ft/fő 
összegű ruházati költségtérítés; 

- a hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének 
norma összegén belül a készpénz kifizetés mértéke 15.000 Ft-ban, 
míg a szerződéses legénységi állomány részére 10.000 Ft ruházati 
költségtérítés; 

- az állomány részére 3.000 Ft/hó/fő mértékű önkéntes 
egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás; 

                                         
5 53. § (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek 
esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is 
figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és (3) bekezdésében 
meghatározott juttatások – együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet 
biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
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- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak 
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 2013. március 31-
ig havonta a távolléti díj alapját képező jövedelem összege utáni 2 %-
os mértékben, 2013. április 01-jétől egységesen 4.200 Ft/hó/fő 
mértékben. 

 
Miniszteri döntés értelmében 2013. év végén 20.000 forint értékű külön 

juttatást biztosított a tárca a katonák és a honvédséget szolgáló 
kormánytisztviselők és közalkalmazottak részére elismerve az ország védelme és 
biztonsága érdekében szolgáló, az életük kockáztatását is vállaló honvédek és 
civilek teljesítményét. 

 
2.7.4.4 Külső személyi juttatások alakulása 
 
Az állományba nem tartozók (tiszt/altisztjelöltek, megbízási szerződéssel 

foglalkoztatottak) juttatásai és a szervezeti korszerűsítés során a felmentési 
idejüket töltők részére a munkavégzés alóli tényleges felmentés napját követően a 
felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás összege 1.169,7 MFt, mely 647,5 
MFt-tal alacsonyabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. 
A csökkenés a kevesebb kifizetett felmentési illetmény következménye. 

 
2.7.5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
alakulása 
 
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló 
egyes jogviszonyaira a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való 
hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó fizetés 
terheli. A szociális hozzájárulási adó az adóalap 27%-a. A szociális hozzájárulási 
adó fejezet szinten csökkent, mivel a központi költségvetési szervek szociális 
hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéből eredő kiadási megtakarításai 
befizetésének rendjéről szóló 48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet alapján ezen 
befizetési kötelezettség a dologi kiadások között kerül elszámolásra. 

  
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt 

előirányzaton a 2012. évhez viszonyítottan 123,0 MFt-os kiadáscsökkenés 
jelentkezett, így az 22.744,0 MFt-ban teljesült. 

 
 
Végeredményben, a 2.7.1-2.7.5 alpontokban részletezettek alapján 

megállapítható, hogy 2013. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig 
az állományba nem tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó 
deviza juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 
Ezen belül a HM fejezet kifizette a bérkompenzáció címén meghatározott 
összegeket, továbbá a bérmegállapodásban rögzített juttatásokat. 
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2.8. Előirányzat-maradvány 
 

2.8.1. Az előirányzat- maradványok alakulása, keletkezésének okai és 
összetétele 
 

 A 2012. évben képződött maradványok felhasználása 2013. év során 
98,52%-os arányt mutat: 
  
 

2012 évi előirányzat-maradványok jóváhagyása, 
 a kifizetések 2013. évi teljesítése 

MFt 

Cím/ alcím Megnevezés Előirányzat Teljesítés Maradvány 

1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 162,6 137,6 25,0 
1/2 Egyéb HM szervezetek 1 011,9 1 011,3 0,6 
1/3 HM FHH 651,0 651,0 0,0 
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 622,9 622,9 0,0 
2/2 Magyar Honvédség ÖHP és szervezetei 4 156,9 4 135,2 21,7 
3/1 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 320,4 320,4 0,0 
06 Honvédkórház 193,8 193,8 0,0 
  Intézményi maradványok összesen: 7 119,5 7 072,2 47,3 

8/2/3/6 
Honvédség érdekében tevékenykedő 
civil szervezetek pályázati támogatása 3,0 3,0 0,0 

8/2/15 Nemzetközi kártérítés 94,9 0,3 94,6 

8/2/25 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Programjához 1 332,0 1 332,0 0,0 

8/2/39/01 
Magyar Futball Akadémia Alapítvány 
támogatása 50,0 50,0 0,0 

8/2/40/01 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1,1 1,1 0,0 

8/2/40/02 
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös 
fin. védelmi alapjaihoz 6,5 6,5 0,0 

8/3 Fejezeti Egyensúlybiztosítási Tartalék  1 000,0 1 000,0 0,0 

  
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
összesen: 2 487,5 2 392,9 94,6 

  Fejezet összesen: 9 607,0 9 465,1 141,9 
 
   
 A maradványok egyrészt a Kormányzati forrásból biztosított Központi 
Illetményszámfejtő Rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése, 
valamint az átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történő biztosításának kiváltásához 
szükséges konténeres szűrőberendezések gyártása és telepítése áthúzódó 
kiadásai, másrészt a honvédelmi szervezetek beszerzési eljárásai lefolytatását 
követően megkötött szerződések 2013. évre áthúzódó műszaki-pénzügyi 
teljesítése miatt keletkeztek.   
 

A XIII. Honvédelmi Minisztérium 2013. évre vonatkozó elszámolásaiban 
megállapított előirányzati maradványa 5.178,2 MFt (kötelezettségvállalással terhelt  
5.177,8 MFt), melyből tárgyévben képződő maradvány 5.036,3 MFt, az előző évek 
maradványa pedig 141,9 MFt. 
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2013. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-

maradvány  
 MFt 

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként Maradvány 

Személyi juttatások és járulékai 415,0 
Missziós szerepvállalás  423,0 
A HM ingatlanjainak  karbantartásával, őrzésvédelmével kapcsolatos 
szolgáltatások és fenntartásával összefüggő beruházások, 
készletbeszerzések áthúzódó kiadásai 353,4 

MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt szervezeteinek 
alaptevékenységével összefüggő készletbeszerzések, szolgáltatások, 
és a HVK közvetlen szervezetei alaptevékenységéhez kapcsolódó 
készletbeszerzések és szolgáltatások 326,6 
Gépjármű Beszerzési Program 3 102,3 
Nemzetközi gyakorlatokkal összefüggő kiadások 10,9 
Személyszállítás 165,9 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat bizalmi kiadásai maradványa 175,6 
MH Egészségügyi Központ alaptevékenységével összefüggő 
készletbeszerzések és szolgáltatások 103,4 
Intézményi maradványok összesen: 5 076,1 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek tám. 3,5 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
tám. 1,2 
Nemzetközi kártérítések 94,6 
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 2,4 
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: 101,7 
Fejezet összesen: 5 177,8 

 
 A fejezet 2013. évi előirányzat maradvány döntően a szerződések pénzügyi 
teljesítésének 2014. évre történő áthúzódása miatt keletkezett.  

 
 

 3. A fejezet 2013. évi gazdálkodásának egyéb tényezői 
 

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 

 A fejezet vagyona az előző évhez képest 20.424,0 MFt-tal (3,3%-kal) 
csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 13.324,6 MFt-tal (2,4%-kal), a 
forgóeszközök értéke pedig 7.099,4 MFt-tal (8,9%-kal) változott. A befektetett 
eszközökön belül az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya nőtt 
3,3%-kal (mely 3.516,1 MFt-os növekedés), a többi befektetett eszköz csoportnál 
csökkenés tapasztalható, amely az immateriális javaknál 780 MFt (81,9%), a tárgyi 
eszközöknél 15.373,6 MFt (3,7%) és a befektetett pénzügyi eszközöknél 687,1 MFt 
(4,4%). A forgóeszközökön belül mind arányaiban, mind forintálisan az egyéb aktív 
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pénzügyi elszámolások állománya (77,9%, 3.755,1 MFt) csökkent leginkább. 
További csökkenést mutat a készletek állománya (57.267,3 MFt-ról 55.384,8 MFt-
ra, 3,3%), a követelések állományában 7,8%-os (549,5 MFt-os), míg a 
pénzeszközök összege esetében 912,2 MFt-os (9%-os) csökkenés tapasztalható. 
 

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 230.702,4 MFt-ról 
272.045,9 MFt-ra növekedett, mely 41.343,5 MFt-os növekedésnek felel meg. A 
bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 28,6 %, mely a 
feladatvégzéshez kapcsolódó eszközök elöregedését jelzi. 
 
 A tárca részvénytársaságai, nonprofit kft-i részesedésének összértéke 
4.329,8 MFt, amely az előző évhez képest nem változott.  
 
 A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 4.656,9 MFt, mely 
35.532,3 MFt-tal csökkent az előző évhez képest. A kedvező változás annak 
köszönhető, hogy a fejezet gazdálkodása során törekedett arra, hogy az 
előirányzatok a 2013. évi pénzügyi teljesítésű feladatok fedezetére kerüljenek 
biztosításra.  
 
 

3.2 A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése 

3.2.1 Ingatlan vagyonelemek hasznosítása, elidegenítése 

A honvédelmi tárca a gazdálkodás-racionalizálás jegyében folytatta a 
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 
illetve az MNV Zrt. részére történő átadását annak érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló költségvetési források a honvédelmi feladatellátás 
szempontjából elengedhetetlenül szükséges ingatlanállomány fenntartására, 
üzemeltetésére legyenek fordíthatóak. A felesleges ingatlanállomány HM vagyoni 
körön kívüli hasznosításával a közfeladatok ellátása, a közigazgatási szervek 
közötti kooperáció is eredményesebbé vált.  

3.2.1.1 Ingatlanértékesítés 

Az MNV Zrt. Igazgatóságának 19/2013. (I. 28.) számú határozata alapján, a 
Vác 3303 hrsz-ú nőtlenszálló ingatlan 100/121-ed tulajdoni hányada 2013. június 
07-én kelt SZT-39880 számú adásvételi szerződés alapján Vác Város 
Önkormányzata részére értékesítésre került. 

 
Értékesítési megbízás alapján 13 db ingatlan versenyeztetés mellőzésével, 

45 db ingatlan nyilvános árverés, míg 2 db ingatlan nyilvános pályázat útján kerül 
értékesítésre. Az MNV Zrt. megbízása alapján az értékesítési program 2014-ben 
kerül végrehajtásra.  

 
3.2.1.2 Térítésmentes önkormányzati átadások 
 

2013-ban a 1659/2012. (XII. 20.) számú, a 1205/2013. (IV. 15.) számú, valamint 
a 1357/2013. (VI. 24.) számú Kormányhatározatok alapján a helyi közfeladatok 
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hatékonyabb ellátását biztosítandó számos felesleges HM vagyonkezelésű ingatlan 
került térítésmentes átadásra a helyi önkormányzat részére: 

- 2013. május 30-án létrejött megállapodás értelmében, a Győr 8736 hrsz.-
ú (Cinka Panna utca) ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére; 

- 2013. június 7-én kelt SZT-39881 számú megállapodás alapján, Vác 3303 
hrsz.-ú nőtlenszálló ingatlan 21/121-ed tulajdoni hányada Vác Város 
Önkormányzata részére; 

- 2013. június 12-ei megállapodás alapján, a Diósjenő 0189/3 hrsz.-ú kivett 
szemétlerakó telep Diósjenő Községi Önkormányzata részére; 

- 2013. június 27-én született megállapodás alapján, a Szentendre 24/1 
hrsz.-ú kivett töltés Szentendre Város Önkormányzata részére; 

- 2013. július 22-én kelt megállapodás szerint, a Tiszacsege 2984 hrsz.-ú 
csapatpihenő Tiszacsege Város Önkormányzata részére, 

- a Veszprém 3331/2 és 3331/3 hrsz.-ú helyőrségi klub, valamint a hozzá 
tartozó közterület Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 
Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXIV. törvény módosította a 
2012. évi CXC. törvényt, amely értelmében Budapest XXII. ker. 232045/3 és 
232045/5 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogát – a törvény erejénél fogva – a 
Fővárosi Önkormányzat szerezte meg. 

 
3.2.1.3 Ingatlan más költségvetési szerv vagyonkezelésébe adása  

 
 Az közigazgatási szervek működési feltételeit javítandó és ezáltal a 
hatékonyabb közfeladat ellátást biztosítva számos felesleges ingatlan 
vagyonkezelői joga központi költségvetési szerv részére került átadásra a 
következők szerint:  

- Vámosszabadi 0146/9 hrsz.-ú nőtlenszálló a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal részére; 

- Kőszeg 0348/9 hrsz.-ú munkásszálló az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság részére; 

- Budapest 23800/5 és 23800/6 hrsz.-ú Margitsziget Európaház és 
Vendégház a Nemzeti Sportközpont részére; 

- Szentendre 64/1 hrsz.-ú HEMO a Pest Megyei Kormányhivatal részére; 
- Budapest IX. kerület 38229/10 hrsz.-ú Illatos úti raktár a Semmelweis 

Egyetem részére; 
- a „Normafa Park történelmi sportterületről” szóló 2013. évi CXLVIII. 

törvény alapján, a Budapest XII. kerület 09140/6 és 09140/10 hrsz.-ú 
ingatlanok a Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat 
vagyonkezelésébe; 

- a Dabas 0332/29 hrsz.-ú „kivett anyaggödör” a 2013. november 14-én kelt 
megállapodás alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére. 

 
A Szekszárd 1772 hrsz-ú ingatlan épülete, a Kaposvár 7120 hrsz-ú telephely, 

valamint a Pécs 17478 hrsz-ú Hadkiegészítő Parancsnokság a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal részére került használatba adásra. 
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3.2.1.4  Felesleges mezőgazdasági jellegű ingatlanok 

  
Magyarország Kormánya célul tűzte ki a mezőgazdasági jellegű állami 

tulajdonú ingatlanok minél szélesebb körű, eredeti rendeltetésének megfelelő 
hasznosítását. Ennek keretében a Honvédelmi Minisztérium felülvizsgálta a 
honvédelmi célra felesleges HM vagyonkezelésű ingatlanok körét, s eddigi 
törekvései eredményeként 262 önálló helyrajzi számú ingatlan átadását 
kezdeményezte a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére, elősegítve azoknak 
a hazai agrárgazdaság vérkeringésébe történő visszaáramlását. A vagyonkezelői 
jog átruházására irányuló szerződéseket a HM aláírta, a tényleges birtokbaadásra 
2014-ben kerül sor.  

 

3.2.2 Ingóságok hasznosítása, értékesítése 

A HM vagyonkezelésében lévő ingó vagyon kezelése a hatályos 
jogszabályok valamint a Vagyonkezelési Szerződés alapján történik. A honvédelmi 
célra felesleges ingóságok (inkurrencia) hasznosítása, felszámolása a vagyon 
összetétele és jellege miatt nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági jelentőséggel 
bíró feladat, mely végrehajtásának részletszabályait, a vonatkozó döntések 
előkészítésének rendjét a HM miniszteri utasításban szabályozta. 2013-ban 40 db 
honvédelmi célra feleslegesnek minősítő vagy módosító felterjesztés alapján 43 db 
határozat született. 

 
 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján a HM 
számára felesleges ingóságok ingyenes tulajdonba adására valamint az ingóságok 
vagyonkezelői jogának átruházására, illetőleg az éves költségvetési törvényben 
meghatározott értékhatár feletti ingóságok értékesítésére vonatkozó döntés 
részben a Kormány, részben az MNV Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. 
2013. év folyamán a döntés előkészítő szervezethez, az MNV Zrt-hez 21 
önkormányzat és 2 közhasznú szervezet kérelme érkezett be, melyhez a HM a 
szükséges értékbecsléseket és nyilatkozatokat küldte meg. A döntések alapján 23 
térítésmentes átadásról szóló megállapodás aláírására került sor. A különböző 
szervezeteknek alapvetően élelmezés-technikai (mozgókonyha), páncélos- és 
gépjármű-technikai, ruházati, humán és elhelyezési szakanyagok kerültek 
átadásra. 
 
 A külföldi szerepvállalás csökkenése során végrehajtásra került kivonások 
kapcsán a HM tárca 2 esetben kezdeményezte a Kormány előtt ingóságok 
térítésmentes átadását külföldi államok (Afganisztán, USA) részére. 
 
 A 2013. évben adott értékesítési eljárási megbízásokból 26 adásvételi 
szerződés megkötésére került sor, melyekből 8 versenyeztetés mellőzésével-, 18 
nyilvános eljárás lebonyolításával történt. A 26 szerződésből 3 szerződést a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 5 szerződést a HM Védelemgazdasági Hivatal 
illetve jogelődje, 18 adásvételi szerződést megbízottként a HM Elektronikai, 
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Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. kötött meg eladóként, mindösszesen nettó 648.7 
MFt értékben.  
 
 2013-ban honvédelmi érdekből és közfeladat ellátása céljából 133 
használatba adási szerződést kötött a fejezet. 109 szerződés az ASR víztisztító 
konténerek tárgyában született a Kormány által elrendelt, az egészséges ivóvíz 
biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján. 
 
 Az elmúlt év során a HM és más vagyonkezelők (központi költségvetési 
szervek) között különféle ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásával 
kapcsolatos megállapodás megkötésére került sor. Az eljárások eredményeként 
2013-ban 8 megállapodás született, melyek közül 5 esetben a HM adott át 
ingóságokat, 3 esetben a HM vett át ingóságokat. 
 

 
3.3 Az állami vagyonról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlásra átvett 
társasági részesedések köre a gazdasági társaságokban való részvétel 
indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének 
bemutatásával) 

 
Az ipari tevékenységet végző társaságok HM irányába végzett 

szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak, ennek 
következtében tevékenységüket a honvédségi szervezetekkel szoros 
együttműködésben a HM igényeinek kielégítésére, kiszolgálására fordították. A 
társaságok kiszolgáló tevékenységének honvédséghez kötődése már a 
részvénytársaságok megalakulása előtti időre is visszanyúlik. A 
részvénytársaságok elődei, a nyereségérdekeltségű költségvetési üzemek, nem 
tartoztak a honvédség kötelékébe, tevékenységük szintje, illetve színvonala a 
honvédségi javító műhelyek technikai felszereltségét és műszaki felkészültségét 
meghaladta. Szervesen illeszkedtek azonban a technikai kiszolgálás rendszerébe, 
a logisztikai támogatás legfelső szintjének feladatait végezték. 

2013. évben az ország védelmének, a Magyar Honvédség 
harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100%-ban 
állami tulajdoni körben, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt az alábbi 
részvénytársaságok működtek: 

- HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 
- HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. 
- HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
- HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 

 
A felsorolt részvénytársaságokban 2013.12.31-én a HM részesedés 100%-

os. A részesedés összértéke a társaságokban 3.363,7 MFt. 
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A hadiipari társaságok - HM ARMCOM Zrt., HM CURRUS Zrt., HM 
ARZENÁL Zrt. - tevékenysége szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálási 
rendszerébe, míg a honvédségi objektumok üzemeltetését a HM EI Zrt. végzi. 

 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(MFt) 

Állami tulajdoni részesedés Költségvetési 
támogatás 
összege 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja aránya (%) összege 
(MFt) 

HM ARMCOM 
Kommunikációtechnikai 

Zrt. 
1.163,2 100 221,5 0  

HM ARZENAL 
Elektromechanikai Zrt. 1.075,0 100 331,2 0  

HM CURRUS Gödöllői 
Harcjárműtechnikai Zrt. 2.706,4 100 863,0 0  

HM Elektronikai, 
Logisztikai és 

Vagyonkezelő Zrt. 
6.013,3 100 1.948,0 0  

 

 
3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, a (köz-)alapítványoknak, a 

társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív 
támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti 
részletezésben 

 
A tárca vagyonkezelésében 2013.12.31-én az alábbi közhasznú nonprofit kft-

k voltak, melyek a kommunikációs valamint a térképészeti feladatokat látták el. 
 
1. HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.  
2. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú NKft  
 
A felsorolt társaságokban a HM részesedése 100%-os. A részesedések 

összértéke 966,1 MFt. 
 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 

52. § (1) bekezdés f) pontja alapján a költségvetési forrásokkal történő 
takarékosabb gazdálkodás megvalósítása érdekében a rekreáció, honvédelmi 
üdültetési, illetve kulturális tevékenység, valamint az azt biztosító ingatlanhálózat 
fenntartási rendszere átalakításának egyes feladatai HM utasításban kerültek 
meghatározásra. Az átalakítás következtében, az új szervezeti rend szerinti 
működés kezdő napja 2012. január 1., mely időponttal a fentiekre tekintettel a HM 
Bessenyei NKft. „v.a.” megkezdte végelszámolását. A végelszámolás 2013. 
december 31-én még nem zárult le.  

 
A költségvetési forrásokkal történő takarékosabb gazdálkodás 

megvalósítása érdekében a 70/2012. (X.1) HM utasítás alapján a katonai 
térképészeti képességek integrációja is végrehajtásra került. Ennek részeként 
2013.01.01-vel a HM Térképészeti NKft. beolvadt a HM Zrínyi NKft-be, a létrejött 
társaság neve HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
NKft. lett.  

1641



  

 
A közhasznú nonprofit társaságok 2013. évi közhasznúsági jelentése 

alapján a nem normatív támogatások közhasznú tevékenységek szerinti 
megoszlása a következő: 

 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
(MFt) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 
összege 

(MFt) 

Költségvetési támogatás 
felhasználási területei az alap- és 

működési feladatokra nyújtott 
támogatáson felül 

arány
a (%) 

összege 
(MFt) 

HM Bessenyei György 
Kulturális és Üdültetési 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
456,6(2) 100 600,4 0,0 (3) 

HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs 

Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

1 968,0 100 365,7 1 292,8 1;2;3;4;5,6;7;8;9;10;11 

(2) auditálás előtti előzetes adat  
(3) Az NKft. 2012.01.01-től végelszámolás alatt áll, 2013. évben már nem kapott 

támogatást. 
 

1. tudományos tevékenység, kutatás; 
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 

katasztrófa elhárítás; 
3. euro-atlanti integráció elősegítése; 
4. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; 
5. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, 

fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység; 
6. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység; 
7. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
8. kulturális tevékenység; 
9. kulturális örökség megóvása; 

10. környezetvédelem; 
11  sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével); 
 

A HM a nonprofit kft-knek az általuk ellátott állami feladatok fedezetéül, 
valamint működésük biztosítása érdekében költségvetési támogatást nyújt. A 
támogatások összegei 2013. évben a következők szerint alakultak:  

adatok MFt-ban 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Költségvetési 
támogatás célja 

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 1 241,0 1 292,8 állami feladatok 

ellátása fedezetéül 

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 24,0 24,0 állami feladatok 
ellátása fedezetéül 

 

A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságok a következő főbb feladatokat látják el: 

 
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft.: 
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- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok, 
- védelmi célú térképészeti biztosítás, 
- térképészeti interoperabilitás, 
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok, 
- lapkiadási, Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási 

feladatok (Magyar Honvéd, stb.), 
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása, 
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek,  
- nemzetközi NFTC kommunikáció, 
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitika, az ifjúság 

nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal 
összefüggő kiadvány-szerkesztési feladatok. 

A Társaság által ellátott állami feladatkörben kerülnek megvalósításra az 
alaprendeltetési feladatellátás mellett a térképészeti és katonaföldrajzi programok 
is.  

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.: 
- katonai hagyományápolás, 
- múzeumi tevékenység. 
 
A HM fejezet a 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcímen belül a honvédelem 

érdekében tevékenykedő civil szervezetek részére 193,0 MFt támogatást 
nyújtott, elsősorban sport, kulturális hadisírgondozó, hagyományőrző célokra, 
továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti és un. 
ernyőszervezetek működési és programtámogatására. A civil szervezetekkel 
kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű 
előirányzatokról szóló fejezetben. 

 
A tárca 2013-ban a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a 

Magyar Futball Akadémia Alapítványt, és az  MH Szociálpolitikai 
Közalapítványt. Az alapítványok támogatását érintő részletes adatok, információk 
megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben. 

 
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások 

alakulása, a kölcsönben részesítettek száma. 
 
A lakhatás-támogatási rendszer új Hjt-vel való harmonzációját szolgálva, s 

egyben annak racionalizáltabb, takarékosabb működését biztosítandó, hatályba 
lépett a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 
19/2009. (XII. 29.) HM rendeletet módosító 22/2013. (X. 7.) HM rendelet. 

 
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek 

elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet a 
lakáselidegenítés korábbi szabályozásához képest jobban érvényre juttatja az 
állami vagyongazdálkodás érdekeit, ugyanakkor elismeri és méltányolja a 
Honvédség kötelékében eltöltött szolgálatot is.  
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A tárca 2013 végén a garzonegységekkel együtt 5032 darab HM 
rendelkezésű lakással, továbbá 4304 darab szállóférőhellyel gazdálkodott. A 
honvédelmi tárca 2013-ban 292 db lakást, illetve garzonlakást juttatott, adott bérbe 
az igényjogosultak  részére. A szállóférőhelyek juttatása az igényjogosultak részére 
folyamatos volt.  

 
A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatására a tárca 2013-

ban 174 munkáltató kölcsön illetve 26 vissza nem térítendő juttatás iránti igénylést 
elégített ki. Az igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca 
mindösszesen 757,0 MFt-ot fordított. A honvédelmi tárca által a családok terhei 
enyhítésére bevezetett, a honvédségi munkáltatói kölcsön kedvezményes 
végtörlesztési szabályainak költségvetési hatásai kedvezőek voltak, miáltal 2013. 
október 15. és december 31. között mintegy 172,0 MFt-nyi, lakhatási támogatásra 
fordítható bevételre tett szert a tárca. 2013. végén albérleti díj hozzájárulással 1729 
fő lakhatását támogatta a honvédelmi tárca. Az albérleti díj hozzájárulást a 
támogatásban részesülők közel 43 %-a használta fel lakáslízinghez. 

 
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami 
hozzájárulások felhasználása 
 

 A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2013. évben humánszolgáltatások 
ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült. 

 
3.7. A letéti számlák állománya  

 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2013. évben letéti számlával nem 

rendelkezett. 
 
3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-

gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai 
 

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési 
irányával kapcsolatos javaslat, hogy a lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok 
számlaszámairól és azok típusairól is lehessen adatot lekérdezni, ami a 
beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a 
költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásánál. 

 
3.9. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és 
ügyletek alakulása. 
 
Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési 

körön kívüli számlákkal rendelkezik: 
 
- a NATO Biztonsági Beruházási Program magyarországi megvalósítása 

érdekében a Magyar Államkincstárnál pénzforgalmi lebonyolítási 
számlával,  

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos 
pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt.-nél „Lakásépítés és 
vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával, 
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- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos 
pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM 
ingatlanok elidegenítése” számlával, 

- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál 
deviza számlákkal (6 db).  
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B) Intézmények 
 
1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása 
 
 Az alcím 2013. évi költségvetési 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 5 238,6 4 803,9 4 803,9 4 239,2 4 033,5 77,0% 95,1% 

ebből: személyi juttatás 3 171,7 3 362,6 3 362,6 2 948,8 2 877,4 90,7% 97,6% 

központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 17,4 25,0 25,0 78,3 78,2 449,4% 99,9% 

Támogatás 4 099,3 4 778,9 4 778,9 3 998,3 3 998,3 97,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 1 283,7 - - 162,6 137,6 10,7% 84,6% 

Létszám (fő)  496 511 511 511 488 98,4% 95,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
MFt egy tizedessel, fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye

-zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti 
előirányzat 

4 803,9 25,0 4 778,9 3 362,6 511 

Módosítások jogcímenként      
Bérkompenzáció :1159/2013. (III.28.) Korm. 
határozat  2013.XI.20-i elszámolással, 
valamint az 1990/2013. (XII.29.) Korm. 
határozat 

1,4 0,0 1,4 1,1  

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján előirányzat-
átcsoportosítás.  

0,6   0,6 0,4  

Hozzájárulás a Nemzeti Jogszabálytár 
működtetéséhez az 1173/2013.(IV.05.)Korm. 
határozat szerint. 

-54,2 0,0 -54,2 0   

-  1881/2013. (XI.28.) Kormány határozat 
ukrajnai költségekre -1,5 MFt   

-1,5 0  -1,5 0,0  

Tárgyévi saját bevételek:      
Intézményi működési bevétel -3,2 -3,2    
Működési célú támogatás Áht-n belülről 56,5 56,5   38,0  
2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 162,6 162,6 0,0 0,2  
Tárcán belüli átcsoportosítás -726,9 0,0 -726,9 -453,5  
Kiadási előirányzatok változása: -564,7 215,9 -780,6 -413,8  
Módosított előirányzatok: 4 239,2 240,9 3 998,3 2 948,8 511 
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Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059, 

honlapjának címe: www.kormany.hu., alaptevékenységének szakágazata: 
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása.  
 

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 46. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 45. 
cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott 
feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelemre történő 
felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi 
közigazgatási, valamint a Magyar Honvédség irányításával és 
felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § 
(1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri 
irányításával kapcsolatos tevékenység végzése. 

 
A fentieken túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek – a bázisévhez 

hasonlóan – az alábbiak:  
- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból 

eredő feladatok, 
- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel 

kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges 
célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való 
felkészülésről, 

- HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a 
személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, 
valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely 
biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő 
elsajátítását, 

- a társadalmi szervek támogatása (fejezeti kezelésű előirányzatok útján), 
melyek a honvédelem ügyét fontosnak tekintik, népszerűsítik hazánk 
NATO és EU tagságát, és felvilágosítják a környezetükben élő 
embereket a HM napi tevékenységéről, életéről. 

 
2013. évben a HM Igazgatás vonatkozásában a következő szervezeti 

változások kerültek végrehajtásra: 
 
A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó 

szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról szóló 30/2013. (V. 17.) HM 
utasítás 3. §-ában meghatározottak szerint: 

- A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály (a 
továbbiakban: HM HVF) feladatrendszere kiegészült a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) Erőforrás és Inkurrencia Osztály 
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított inkurrens, ingó vagyonelemek 
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kezelésével, továbbá a hadfelszerelési programok végrehajtásának 
felügyeletével összefüggő feladataival. 

- A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály (a továbbiakban: HM 
IJKF) feladatrendszere kiegészült a HM FHH, illetve jogutódjának 

a) ingatlanfenntartással, -üzemeltetéssel és -fejlesztéssel összefüggő 
jogi feladataival – beleértve a fennálló tartozások nyilvántartását, a tartozások 
miatti követelés érvényesítéséhez szükséges munkáltatói fizetési felszólítások 
és fizetési meghagyások és az MH-val szemben előterjesztett fizetési 
meghagyásokkal szembeni ellentmondások előterjesztését, a fizetési 
felszólítások és a fizetési meghagyások alapján indult, továbbá az egyéb, 
ingatlangazdálkodással kapcsolatos peres eljárásokban a peres képviselet 
ellátását, a fizetési felszólítások és a közjegyzői okiratok végrehajtási 
záradékolása iránti intézkedést, a végrehajtható okiratba foglalt követelések 
végrehajtási eljárás során történő érvényesítését, a végrehajtási eljárásban 
felmerülő peres képviseletet is –, és 

b) egyéb, harmadik féllel szembeni követelésével vagy harmadik félnek 
a HM FHH-val, illetve jogutódjával szemben érvényesített követelésével 
kapcsolatos, az a) pontban nem említett peres és nem peres eljárások jogi 
feladataival, ideértve a csőd-, a felszámolási- és a végelszámolási eljárásokat 
is. 

- A hadfelszerelési programok finanszírozhatóságára vonatkozó 
javaslatok összeállításának koordinálását és a finanszírozási javaslatok 
miniszter részére történő felterjesztését 2013. június 24-től a HM 
védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár végzi. 

- A HVK Logisztikai Csoportfőnökség 2013. június 24-től ellátja az MH 
Logisztikai Központ szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat is. 

- A HM IJKF feladatrendszere 2013. június 24-től kiegészült az MH 
Egészségügyi Központ peres ügyeinek jogi képviseleti feladataival. Ennek 
kapcsán megalakításra került a HM IJKF Peren Kívüli Ügyek Osztálya. 

- A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály feladatrendszeréből 
2013. június 23-ai hatállyal kikerültek a légi közlekedéssel kapcsolatos 
szakfeladatok, az azokat ellátó szervezeti elem megszüntetésre került, a 
szakfeladatok és azok ellátásához szükséges szakállomány átadásra került a 
HM Hatósági Hivatal részére. 
 

Az alcím 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a 
Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás 
jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően 511 főben került meghatározásra. 

 
A 2013. évi tényleges átlagos létszám 488 főben realizálódott, melynek 

állománykategóriánkénti megoszlása a következők szerint alakult: 334 fő tiszt, 
6 fő altiszt, 146 fő kormánytisztviselő, valamint 2 fő állami vezető.  
 

A feladatok végrehajtásához eredetileg 4.803,9 MFt kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, amely az év során 4.239,2 MFt-ra módosult. 
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Az 4.239,2 MFt összegű módosított kiadási előirányzatból a működési 
költségvetés 4.225,3 MFt-ot (99,7%), a felhalmozási kiadás 13,9 MFt-ot (0,3%) 
tett ki. 

 
A személyi juttatások 3.362,6 MFt összegű eredeti előirányzata az év 

folyamán 2.948,8 MFt módosított előirányzatra változott, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 888,2 MFt összegű 
előirányzata 782,8 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat módosított 
előirányzata 2.877,4 MFt-ban (97,6 %-ban), illetve 750,5 MFt-ban (95,9 %-
ban) teljesült. 2013. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az 
állományba nem tartozók hazai forint juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó 
közterhek elszámolásra kerültek. 
 

A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése 
az alcím kiadási főösszegének a 89,9 %-át tette ki. 

A dologi kiadások részesedése az alcím módosított kiadási 
főösszegének 9,0 %-a (383,5 MFt) volt. A felhasználás 286,5 MFt-ot, a 
módosított előirányzat 7,1 %-át tette ki, amely az alcím működési kiadásait 
biztosította. 

Az egyéb működési célú kiadások (maradvány-átadás) kiemelt 
előirányzat 99,4 MFt-os módosított előirányzatából 99,4 MFt (100,0 %) 
teljesült. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, kártérítés) 10,8 MFt-os 
módosított előirányzata 10,8 MFt-ban (100,0 %) realizálódott. 

A beruházási kiadások 7,7 MFt-os módosított előirányzatából 2013. év 
során 4,3 MFt-os felhasználás történt, mely 55,8 %-ot jelent. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 6,2 MFt módosított előirányzata 
4,6 MFt-ban teljesült. 

Összességében a módosított (4.239,2 MFt) kiadási előirányzat 4.033,5 
MFt összegben, 95,1 %-ban került felhasználásra.  
 

A költségvetés bevételi oldalát a 3.998,3 MFt-os költségvetési 
támogatáson túl 78,3 MFt működési bevétel és 162,6 MFt előző évi 
költségvetési előirányzat-maradvány képezte.  
 

Az intézményi működési bevétel teljesítési összegét (21,9 MFt) kiutalt 
központosított bevétel alkotja. 
 

A jóváhagyott 2012. évi előirányzat-maradvány (162,6 MFt) 84,6 %-ban 
felhasználásra került. A jóváhagyott maradvány az alcím alapfeladatain 
túlmenően a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésére, katasztrófavédelmi 
feladatokra, a KatonaSuli programra, miniszteri emléktárgyak beszerzéssére, 
valamint egyéb humán feladatok végrehajtására biztosított fedezetet.  

 
Az alcím 2013. évről áthúzódó előirányzat- maradványának összege 

205,6 MFt, mely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:  
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- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és 
készletbeszerzések, központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak 
bérkompenzációja, (46,8 MFt), 

- központi média és PR kiadások (5,9 MFt), 
- humán feladatok (6,8 MFt), 
- HM-I. objektum ingatlanüzemeltetés (10,0 MFt), 
- a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési 

rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009 (XII.30.) Kormányrendelet 
28. § alapján más alcím előző évi kötelezettségvállalásai fedezetére 
(136,1 MFt). 

 
Vagyon alakulása 

 
Az alcím vagyona 277,6 MFt, mely az előző évhez képest 54,8 MFt-tal 

(24,6%-kal) növekedett.  
 
 Befektetett eszközök nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon 
növekedését mind a forgóeszközök állományának, ezen belül is elsősorban a 
pénzeszközök 53,3 MFt-os (37,7%-os) növekedése okozza. A követelések 9,7 
MFt növekedést, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8,2 MFt csökkenést 
mutatnak. 
 
 A szállítók állománya az év végén 0,07 MFt, mely az előző évihez 
mérten 5,23 MFt-os, azaz 98,77 % csökkenést mutat.  
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1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek 
 
Az alcím 2013. évi költségvetési 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 13 076,4 12 879,4 12 879,4 46 428,0 46 064,2 352,3% 99,2% 

ebből: személyi juttatás 4 111,8 4 224,0 4 224,0 3 540,5 3 505,6 85,3% 99,0% 

központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 931,6 759,6 759,6 4 045,9 4 095,7 439,6% 101,2% 

Támogatás 11 015,7 12 119,8 12 119,8 41 370,2 41 370,2 375,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 2 134,6 - - 1 011,9 1 011,3 47,4% 99,9% 

Létszám (fő) 703 640 640,0 640 696 99,0% 108,8% 
 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
 MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély-
ezett) (fő) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti 
előirányzat 12 879,4 759,6 12 119,8 4 224,0 640  

Módosítások jogcímenként           
Bérkompenzáció: 1159/2013. (III.28.) 
Korm. határozat  2013.XI.20-i 
elszámolással, valamint az 1990/2013. 
(XII.29.) Korm. határozat 

37,1   37,1 29,2   

-Az 1041/2013.(II.1.) Korm. 
határozatban biztosított támogatás a 
Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás 
fenntartásához 

24,1   24,1 15,0   

      

A 2013. évi XLII. Fejezet 32/1/7 
Védelmi felkészítés előirányzatainak 
felosztása az 1509/2013. (VIII.1.) 
Korm. határozat szerint. 

652,0   652,0 0,0   

A Kormány az Áht.40.§-ában rögzített 
jogkörében eljárva, a túlzott hiány 
eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V.13.) Korm. határozattal 
zárolt összeget az 1968/2013. (XII.17.) 
Korm. határozattal csökkentésre 

-4 640,0   -4 640,0     
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Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély-
ezett) (fő) 

változtatta. 

-  1614/2013.(IX.5.) és 1675/2013. 
(IX.30.) Korm.határozatok alapján NKE 
felújítására kapott 208,3 MFt    illetve    

208,3   208,3 0,0   

-  1900/2013. (XII.4.) Kormány 
határozat alapján NKE honvédelmi 
feladatokhoz való hozzájárulás címen -
6,2 MFt                                                                                     

-6,2  -6,2   

      
Fejezetek közötti megállapodások 
alapján - fejezeti hatáskörben - 
biztosított pótelőirányzat                                                                                                   
- MTA programokkal kapcsolatos 
támogatása                                                                                                      

2,9   2,9     

Tárgyévi saját bevételek:           

Intézményi működési bev.   797,4 797,4       

Működési célú átvett pénzeszközök -111,7 -111,7       
Működési célú támogatás Áht-n 
belülről (OEP bevétel) -4,0 -4,0       

Működési célú támogatás Áht-n 
belülről 867,6 867,6   3,7   

Felhalmozási bevételek 200,0 200,0       
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-196,0 -196,0       

2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása: 

1 011,9 1 011,9 0,0 3,2   

Tárcán belüli átcsoportosítás 34 705,2 1 733,0 32 972,2 -734,6   

 Kiadási előirányzatok változása: 33 548,6 4 298,2 29 250,4 -683,5  

Módosított előirányzatok: 46 428,0 5 057,8 41 370,2 3 540,5 640 
 

Az alcímen belül 2013. évben 6 intézmény [HM Védelmi Hivatal (HM 
VH), HM Hatósági Hivatal (HM HH), HM Védelemgazdasági Hivatal (HM 
VGH), HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), HM Protokoll 
Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (HM PRKF) és a HM Tábori Lelkészi 
Szolgálat (HM TLSZ) (katolikus, protestáns és a zsidó szolgálati ágak)] 
működött. 

Továbbá az alcímen került kimutatásra az MK Állandó NATO Képviselet 
Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) (törzskönyvi azonosító száma: 714217) 
és az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet, (Bécs) hazai 
illetménye (törzskönyvi azonosító száma: 714206). 

 
- A HM VH feladata a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális 

működési feltételeinek biztosítása, a válságkezelés feladatainak tervezése. 
(törzskönyvi azonosító száma: 714196). 

- A HM HH fő tevékenységi területe a tárcaszintű munkabiztonsági, 
katasztrófavédelmi, tűz- és építéshatósági feladatok. Továbbá 2013. június 24-
től (35/2013 HM utasítás) a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 
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állományából a Katonai Légügyi Osztály átkerült a Hivatalhoz 10 fővel, a 
légiközlekedéssel kapcsolatos feladatrendszerrel együtt (törzskönyvi 
azonosító száma: 714185). 

- A HM HIM fő tevékenységi területe a magyar és a magyar vonatkozású 
egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, 
feltárása és kutatása, valamint a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes 
hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és 
publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a 
tudományos közélet és a nagyközönség számára. 

A HM HIM másik fő feladata hagyományőrzés, hadisír-gondozás 
(elsősorban az oroszországi hadisírok tekintetében); magyar és a kapcsolódó 
egyetemes hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai 
és polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos 
intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok szervezése, valamint hozzájárulás a kutatási eredmények hazai 
és nemzetközi megismertetéséhez. 

A HM HIM végzi a hatósági igazolások kiadását a törvényi 
felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények 
és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek 
tanárai szakirányú felkészítésében (törzskönyvi azonosító száma: 701202). 

 
- A HM TLSZ 3 szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten 

belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák 
megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és 
nemzetközi zarándoklatok támogatása, katonák és családtagjaik részére 
egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges 
eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos 
irodalom), valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai 
egészségügyi és szociális intézményekben (törzskönyvi azonosító száma: 
katolikus szolgálat ág: 772936, protestáns szolgálati ág: 772947, zsidó 
szolgálati ág:772958). 

 
- HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal szervezete 2014. június 24-ei 

hatállyal racionalizálásra került, megnevezése HM Védelemgazdasági 
Hivatalra (HM VGH) változott, továbbá az 1/3 alcímen megszüntetett HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) jogutódjaként működik tovább. 
 A HM VGH egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli 
járandósággal történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság 
számfejtés és kifizetés), központi adó- és tb. elszámolás, bevallás és 
befizetés, ht. állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési 
Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR rendszer) üzemeltetése. 

A HM VGH másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési 
tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és 
elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési 
feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása minden 
szinten, valamint a HM részére jogszabályban meghatározott felügyeleti 
tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen. 
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A HM VGH végzi továbbá a jogszabályok és a honvédelmi miniszter 
követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra 
háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő 
fejezeti szintű elemi költségvetési terv és beszámoló elkészítésének 
megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését, a tárca 
költségvetési érdekeinek képviseletét – a HM Gazdasági Tervezési és 
Szabályozási Főosztállyal megosztva — a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
társminisztériumok, a társadalmi párbeszéd rendszerében működő Tanácsok 
és érdekegyeztető fórumok előtt. Fő feladata még a HM fejezet költségvetési 
javaslatának a fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont 
intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, 
azok módosításainak, az előirányzat-maradványnak jóváhagyásra történő 
előkészítése, a jóváhagyást követő visszaigazolása, a jóváhagyott 
költségvetések évközi előirányzati és kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, 
a finanszírozási feladatok végzése, a tárca évközi és éves beszámolójának 
összeállítása és jóváhagyásra történő felterjesztése, a nemzetközi 
feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység ellátása (törzskönyvi 
azonosító száma: 714019). 

A HM VGH mint a HM FHH jogutódja végzi a tárca infrastrukturális 
tevékenységének koordinálását, az azzal összefüggésben felmerülő 
üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű közbeszerzési 
eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai 
feladatainak végrehajtását, továbbá a logisztikai erőforrásokkal való 
gazdálkodási tevékenység tárcaszintű irányítását, koordinálását és ellátását, a 
hadfelszerelések beszerzését, rendszerbe állítását, javítását és felújítását, 
valamint a hadfelszerelések rendszerből történő kivonását, 
megsemmisítésének előkészítését.  

A HM VGH feladata továbbá a honvédelem technikai korszerűsítésével 
összefüggő műszaki információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH 
technikai fejlesztések konkrét programjainak koordinálása, a haditechnikai 
tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési feladatok elvégzése, a 
szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak végzése, 
az akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a szolgálati 
szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása. 

 
A protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési 

feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról szóló 
8/2013. (I. 25.) HM utasítás alapján az alcímhez tartozó HM Protokoll 
Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság 2013. február 28-i hatállyal 
megszűnt, feladatai a hozzá tartozó személyi állománnyal együtt a 2/1. HVK 
közvetlen szervezetei alcímhez tartozó szervezetekhez kerültek átadásra. 

 
A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó 

szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról szóló 30/2013 (V. 17.) HM 
utasításban foglaltaknak megfelelően az alcímhez tartozó HM Közgazdasági 
és Pénzügyi Hivatal szervezete 2014. június 24-ei hatállyal racionalizálásra 
került, megnevezése HM Védelemgazdasági Hivatalra változott. 
Feladatrendszere és személyi állománya az 1/3. alcímhez tartozó, 2013. 
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június 23-án megszűnt HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal egyes 
feladatával és a hozzá tartozó létszámmal, valamint a 2/1. alcímhez tartozó 
MH Logisztikai Ellátó Központ bizonyos feladataival és a hozzá tartozó 
személyi állománnyal egészült ki. 

 
Mindezekből adódóan az egyéb HM szervezetek alcím 2013. évi 640 fős 

költségvetési létszám-előirányzata éves átlagban 696 fővel teljesült. 
 
Az átlagos statisztikai állományi létszámból a tisztek létszáma 266 fő, az 

altiszteké 45 fő, a kormánytisztviselőké 25 fő, a közalkalmazottaké 360 fő volt. 
  
Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 12.879,4 MFt 

kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 46.428,0 MFt-ra 
változott. Az előirányzatok változásában meghatározó szerepet játszott a 
szervezeti átrendeződés: az 1/2 alcímről átkerülő (HM PRKF) előirányzat-
maradvány átadás 2/1 alcímre, valamint jogutódlás miatt 0103 alcímről (HM 
FHH) 1/2 alcímre átadásra kerülő feladatok és a forrásul szolgáló 
előirányzatok. 

  
A személyi juttatások eredeti előirányzata 4.224,0 MFt, mely az év 

folyamán 3.540,5 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.054,9 MFt, mely az év folyamán 
918,6 MFt-ra csökkent. A módosított előirányzatok 3.505,6 MFt-ban (99,0 %-
ban), illetve 893,3 MFt-ban (97,2 %-ban) teljesültek. 2013. év folyamán mind 
az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint 
és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatásai kifizetésre, a 
hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 7.029,9 MFt-ban került 

meghatározásra, amely az év folyamán 38.483,9 MFt-ra módosult. A jelentős 
előirányzat növekedés oka, hogy az 1/3 alcímen megszűnt HM FHH feladatai 
és az azokhoz tartozó előirányzatok átcsoportosításra kerültek az 1/2 
alcímhez tartozó HM VGH költségvetésébe. A módosított előirányzat 38.078,5 
MFt összegben, 98,9%-ban teljesült.  

 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, kártérítés) eredeti 

előirányzattal nem rendelkezett, de az év során 344,5 MFt-ra emelkedett 
332,8 MFt teljesítés mellett. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 
az eredeti 470,6 MFt-ról az év során 594,1 MFt-ra módosult, melynek 
teljesítése 488,5 MFt-ban realizálódott. A címet váltó szervezet 
pénzeszközeinek rendezése e kiemelt előirányzaton került elszámolásra. 

 
Az intézményi beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzaton 

az év közbeni módosítások hatására a felhalmozási kiadások összege 1.496,1 
MFt-ra növekedett, melynek teljesítése 1.649,4 MFt-ban, 110,2%-ban teljesült. 
Az egyéb intézményi felhalmozás 100,0 MFt összegű eredeti előirányzata 
1.050,3 MFt-ra változott, amely 1.116,1 MFt összegben, 106,3%-ban teljesült. 
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A módosított kiadási előirányzat 46.064,2 MFt összegben, 99,2%-ban 
került felhasználásra. A felhasznált összeg 9,5%-a személyi jellegű kiadás, 
82,7%-a dologi jellegű kiadás, 3,6%-a felhalmozási kiadás, míg 1,8%-a 
ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadás és 2,4%-a egyéb 
intézményi felhalmozási kiadás.  

 
A költségvetés bevételi oldalát – a 41.370,2 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 2.579,2 MFt működési, 16,0 MFt OEP bevétel, 200,0 MFt 
felhalmozási bevétel, 1.250,7 MFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel és 
kölcsönök visszatérülése, 1.011,9 MFt előző évi költségvetési előirányzat-
maradvány képezte. A 46.428,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 
46.477,2 MFt összegben, 100,1%-ban teljesült. 

 
Az alcím 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 1.011,9 MFt 

volt és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet: 
 
- 2012. évi bérkompenzáció többletköltségei (22,6 MFt), 
- HM KGIR központi tevékenysége (60,6 MFt), 
- Egyéb HM szervezetek csapat és központi kiadásai (456,8 MFt), 
- KIR rendszerhez történő csatlakozás költségei (460,0 MFt), 
- Nemzetközi feladatok költségei (11,9 MFt). 

 
Az előző évi fel nem használt maradvány 0,6 MFt volt. 

 
Az alcímen jelentkező 413,0 MFt összegű 2013. évi előirányzat-

maradvány elsősorban a következő feladatokra nyújt fedezetet.  A 
honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől 
eltérő szabályairól szóló 346/2009 (XII.30) Korm. rendelet 28. §-a alapján más 
alcím előző évi kötelezettségvállalásai fedezetére (44,8 MFt), nemzetközi 
feladatokra (10,9 MFt), áthúzódó szolgáltatási díjakra (353,4 MFt) és a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációra és annak járulékaira (3,9 MFt). 

 
 

Az alcím 46.428,0 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 
6.940,6 MFt-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
előirányzata, 37.045,0 MFt a tárcaszintű feladatok előirányzata, 2.442,4 
MFt pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és 
felhasználási területük a következőkben összegezhető: 

 
 

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
 
  A 2013. évi eredeti előirányzat 5.659,6 MFt összege az év során 1.281,0 
MFt-tal (22,6 %-kal) növekedett. Az intézmények feladatainak 
végrehajtásához így 6.940,6 MFt módosított kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, mely 6.571,5 MFt összegben (94,7%) került felhasználásra. 
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 Pótelőirányzatok kerültek biztosításra: 37,1 MFt bérkompenzációra, 
24,1 MFt Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolatos 
kiadásokra és 22,0 MFt védelmi felkészítési feladatra.  

 
A szervezeti változás kapcsán az alcímre 779,4 MFt előirányzat átadás 

valamint jogutódlás miatt a 0103 alcímről 1.360,8 MFt előirányzat átvétel 
történt. A tárcán belüli átcsoportosítások előirányzatainak jóváhagyása további 
616,4 MFt pótelőirányzat jóváhagyását tette lehetővé. 

 
 A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok együttes részesedési aránya 57,2 % 
(teljesítésük: 3.899,6 MFt). A dologi kiadások 25,1 %-ot, a felhalmozási 
kiadások 6,6 %-ot, az egyéb működési célú kiadások 6,1 %-ot valamint 
ellátottak pénzbeli juttatása 5,0 %-ot tettek ki a módosított előirányzatból. 
 

A kiadások forrása – a 5.537,4 MFt költségvetési támogatáson 
túlmenően – 173,3 MFt összegű működési bevétel, 106,3 MFt 
pénzeszközátvétel, 82,9 MFt összegű támogatásértékű bevétel, 100,0 MFt 
felhalmozási célú kölcsön megtérülések bevétele valamint 940,7 MFt előző évi 
előirányzat-maradvány volt. 
 

A hazai csapatszintű feladatok között került elszámolásra az intézmény 
működési valamint kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatain túlmenően 
az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége. 

 
Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a 

személyi állomány illetményének, költségtérítéseinek, valamint azok 
járulékainak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári 
számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes 
pénzbeli juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került 
elszámolásra a tárcaszintű feladatokkal kapcsolatos tranzakciós illeték, orvos 
felelősségbiztosítás, kincstári számlavezetési díj, kártérítés és kapcsolódó 
perköltség, rehabilitációs hozzájárulás valamint cégautó adó kiadások.  
 

Kiemelt csapatszintű feladatként 2013. évben végrehajtásra került a 
Katonai Beszerzési Információs Rendszer (KBIR) karbantartása, jövedéki 
szoftver üzemeltetése, határnyitási feladatok, valamint a beszerzési eljárások 
megjelentetési költségeinek elszámolása. Ezen a címrendkódon kerültek 
elszámolásra továbbá egyes minőségbiztosítási tevékenységekkel 
kapcsolatos feladatok.  

 
Az NSIP programiroda költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – 

utólagosan, negyedévenként kerültek előirányzatosításra, államháztartáson 
kívülről átvett pénzeszköz forrással. 

Ezen a címrendkódon – projektkóddal elkülönítve – történt a NATO 
beszállítói pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő költségek elszámolása, 
melyek forrását teljes mértékben intézményi működési bevétel képezte. 
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Központi gazdálkodási terület 

 
A 2013. évi eredeti előirányzat 1.167,7 MFt volt amely (100,0%) 

dologi kiadásokra került biztosításra. Az eredeti előirányzat év közben 
35.877,3 MFt-tal  37.045,0 MFt-ra emelkedett. A jelentős mértékű előirányzat 
növekedés döntő elemei a szervezeti változás miatt a 1/3 alcímen képződött 
maradvány átvétele, valamint a védelmi felkészítés feladat többletforrása. A 
37.045,0 MFt összegű módosított előirányzat 37.034,4 MFt-ban (100,0 %) 
realizálódott, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint. 

A dologi kiadások 34.813,9 MFt összegű módosított előirányzata 
34.550,4 MFt-ban (99,2 %), a beruházások 860,6 MFt összegű módosított 
előirányzata 1.032,7 MFt-ban (120,0 %), a felújítások 279,3 MFt összegű 
módosított előirányzata 278,1 MFt-ban (99,6 %), az egyéb felhalmozási 
kiadások 946,2 MFt-os előirányzata 1.028,2 MFt-ban (108,7 %), míg az 
egyéb működési célú kiadások  145,0 MFt-os előirányzata 145,0 MFt-ban 
(100,0 %) teljesült.  

A jóváhagyott 37.045,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 
összetétele a következő: 33.474,5 MFt (90,4 %) költségvetési támogatás, 
1.265,6 MFt (3,4 %) intézményi működési bevétel, 200,0 MFt (0,5 %) 
felhalmozási bevétel, 1.806,1 MFt (4,9 %) támogatásértékű bevétel, 
valamint 298,8 MFt (0,8 %) átvett pénzeszközök. 

A központi tagozat kiadásai között elszámolt jelentősebb feladatok az 
alábbiak voltak: 

- katonai szervezet általános és kiemelt központi feladatai: a 
2.038,5 MFt módosított előirányzat 2.113,5 MFt-ban (103,7 %) 
teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak: 

a) HM HIM homlokzat-felújítás, 

b) Budapest XI. ker. Petőfi laktanya sportcsarnok felújítás, 

c) Nőtlenszálló bérleti díj, 

d) Ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos feladatok (földhivatali 
eljárási díjak, helyszínrajz), 

e) Kazánok hatósági felülvizsgálati díja, 

f) Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása, 

g) Parlagfű mentesítés, 

h) Társasházak közös költsége, 

i) Honvédelmi feladatok ellátása érdekében bérbevett ingatlanok 
bérleti díja, 

j) Munkáltatói kölcsön nyújtása, 

k) Ingatlankarbantartás, -fenntartás; 
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- országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása: a 
feladatokra biztosított 309,2 MFt módosított előirányzat felhasználása 
309,0 MFt (99,9 %); 

- szennyező források, szennyezett területek kármentesítése: ezen 
feladatokra biztosított 11,5 MFt módosított előirányzat felhasználása 
96,5 %-ban (11,1 MFt) realizálódott, melynek során Pápa 
Bázisrepülőtér háztartási tüzelő olaj (HTO) telep, valamint Debrecen 
Kossuth laktanya üzemanyagtöltő állomás környezeti kármentesítése 
valósult meg; 

- infrastrukturális felújítási feladatok: 19,1 MFt módosított 
előirányzatból 19,1 MFt (100,0 %) kifizetés történt, amely főleg az 
Erdőbénye, Buják és Hajdúszoboszló üdülők karbahelyezési 
munkáinak kiadása; 

- elhelyezési szolgáltatás megvásárlása: a 16.311,2 MFt összegű 
módosított előirányzat 16.213,0 MFt-ban (99,4 %) teljesült, melyből a 
szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásait és 
aközüzemi díjakat (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) 
fedezte az alcím. 

- Gripen bérleti díj: ezen feladatra biztosított 8.751,1 MFt módosított 
előirányzat 100,0%-on teljesült; 

- fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel 
kapcsolatos feladatok: a rendelkezésre álló 38,6 MFt módosított 
előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a minősített adatok 
kezelésére, tárolására meghatározott előírások teljesítése érdekében 
végrehajtott feladatokra; 

- K+F feladatok: a jóváhagyott 1,8 MFt módosított előirányzatból 1,8 
MFt (100,0 %) került felhasználásra, a RAFT-AFTN 
számítástechnikai eszközök beszerzésére, illetve a KORMORÁN 
pilótanélküli kis hatótávolságú eszközökhöz eljárások fejlesztésére; 

- őrzésvédelmi feladatok: ezen feladatokra 5.790,9 MFt módosított 
előirányzat került biztosításra, a felhasználás 5.790,9 MFt (100,0%) 
volt, amelyet a következő főbb feladatokra fordított: 

a) élőerős őrzésvédelem, 

b) HM HIM teremőri szolgálat biztosítása, 

c) technikai őrzésvédelmi rendszerek karbantartása. 

- LIFE+ program: a jóváhagyott 7,6 MFt módosított előirányzat terhére 
7,0 MFt (92,1 %) kifizetés történt. A LIFE+ program Támogatási 
szerződésében foglaltak szerint történik a Kelet-Bakony, a Kisalföld, 
valamint a Táborfalva projektek EU-s pályázati források 
felhasználásával történő kivitelezése; 

- KGIR fenntartás: ezen feladatra 1.178,5 MFt módosított előirányzat 
került biztosításra, a felhasználás 1.178,5 MFt (100,0%). A KGIR 
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fenntartás a HM EI Zrt-vel megkötött műszaki üzemeltetési és 
támogatási szerződés keretei között történik. 

 
 

Nemzetközi gazdálkodási terület 
 
 

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 

 Pénzügyi előirányzatok: 
              

                                                                                                                                  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 0,5 0,5 0,0 

Nemzetközi tanfolyamok 14,2 17,3 -3,1 

Afrikai szerepvállalás 0,1 0,1 0,0 

Kanadai repülőhajózó képzés 1 924,4 1 924,3 0,1 

HM BEF nemzetközi ellenőrzés 0,2 0,3 -0,1 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 33,4 37,8 -4,4 

MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 0,2 0,2 0,0 

Katonai megfigyelők 3,2 3,2 0,0 

Hadisír gondozás 0,5 0,5 0,0 

Egyéb nemzetközi utazások, fogadások 0,6 0,8 -0,2 

Multilaterális rendezvények 10,7 11,6 -0,9 

HM KPH nemzetközi ellenőrzés 0,1 0,2 -0,1 

Gripen pótlólagos képzés 17,4 17,5 -0,1 

Nemzeti támogatás 3,1 3,4 -0,3 

MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 290,0 293,0 -3,0 

EBESZ misszió Katonai Képviselet 124,0 126,3 -2,3 

Kétoldalú kapcsolatok 3,3 4,0 -0,7 

NSIP Programiroda tevékenysége 1,9 2,0 -0,1 

Nemzetközi feladatok kiszolgálá-sának nem 
felosztható költségei 7,6 7,6 0,0 

AN-26-os pilóták kiadásai 0,9 1,0 -0,1 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 0,6 0,8 -0,2 

Afganisztáni szerepvállalás 0,3 0,3 0,0 

HAW állomány hivatalos kiutazásai 1,3 1,8 -0,5 

Kereskedelmi utazások, fogadások 1,0 1,0 0,0 

MH EUFOR Kontingens 0,1 0,1 0,0 

Összesen 2 439,6 2 455,6 -16,0 
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 Logisztikai előirányzatok: 
                                                                                                                                  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

NATO Katonai Bizottság vezérkarfőnöki 
szintű értekezlet 

2,8 2,7 0,1 

Összesen 2,8 2,7 0,1 

 
 Összesen: 

                                                                                                                                  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 2 439,6 2 455,6 -16,0 

Logisztikai 2,8 2,7 0,1 

Összesen 2 442,4 2 458,3 -15,9 

 
 
Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 2.442,4 MFt 

módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az MH KFOR 
Kontingens, a nemzetközi tanfolyamok, az afrikai szerepvállalás, a kanadai 
repülőhajózó képzés, a HM BEF nemzetközi ellenőrzés, a nemzetközi 
gyakorlatok és kiképzések, az MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés, a katonai 
megfigyelők, a hadisírgondozás, az egyéb nemzetközi utazások és fogadások, 
a multilaterális rendezvények, a HM KPH nemzetközi ellenőrzés, a Gripen 
pótlólagos képzés, a nemzeti támogatás, az MK ÁNK Védelempolitikai 
Részleg, az EBESZ misszió Katonai Képviselet, a kétoldalú kapcsolatok, az 
NSIP Programiroda tevékenysége, a nemzetközi feladatok kiszolgálásának 
nem felosztható költségei, az AN-26-os pilóták kiadásai, a fegyverzet-
ellenőrzés, az afganisztáni szerepvállalás, a HAW állomány hivatalos 
kiutazásai, a kereskedelmi utazások és fogadások, az MH EUFOR 
Kontingens, valamint az MCC (NATO Katonai Bizottság vezérkarfőnöki szintű 
értekezlet) kiadásaira nyújtott fedezetet.  

 
 Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  
2.442,4 MFt módosított előirányzat teljesítése 100,7 %-os volt (2.458,3 
MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások 
kiemelt előirányzat részesedése 15,3 %-ot tett ki, összegszerűen ez 373,2 MFt 
volt. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 4,7 % (115,0 MFt) volt, így 
a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
részesedési aránya együttesen 20,0 % volt. A személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok 502,5 MFt-tal (102,9 %) teljesültek. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 78,9 %-ot tett ki, 

összegszerűen ez 1.927,7 MFt volt, amely 1.920,2 MFt-tal (99,6 %) teljesült.  
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Az egyéb működési célú kiadások módosított kiadási előirányzata 22,5 
MFt (a módosított kiadási előirányzatok 0,9 %-a) 100 %-osan teljesült, az 
egyéb felhalmozási célú kiadások a módosított kiadási előirányzat 0,2 %-át 
tették ki, összegszerűen ez 4,0 MFt-ot jelentett, amely 13,1 MFt-tal teljesült. 

 
 

Vagyon alakulása 
 
Az alcím vagyona 477.726,4 MFt, mely az előző évhez képest 

470.801,7 MFt-tal (68 szorosára) növekedett. Az alcím vagyonának drasztikus 
növekedése a HM FHH 2013. június 23-ai beolvadással történő megszűnése 
miatt történt. A vagyon nagyságrendje összefüggésben van azzal, hogy a HM 
fejezet kezelésében, használatában lévő ingatlanvagyont a tárca egészére 
vonatkozóan a HM VGH központilag tartja nyilván.  

 
A befektetett eszközök értéke 463.106,6 MFt-os növekedést mutat. Ez 

az immateriális javak 657,3 MFt-os csökkenéséből, a tárgyi eszközök 
 347.208,8 MFt-os, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 106.061,6 
MFt-os, valamint a befektetett pénzügyi eszközök 10.493,5 MFt-os 
növekedéséből tevődik össze. 

 
 A „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 
57,4 %-ról 9,0 %-ra csökkent.  
 
 A forgóeszközök állományában kimutatott 7.695,1 MFt-os (5,6-szoros) 
növekedésnek a pénzeszközökben bekövetkezett 3.994 MFt-ot és a 
követelések esetében jelentkező 3.877,9 MFt-ot kitevő állománynövekedés az 
oka. A csoporton belül a készletek 127,3 MFt-os, az egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások 49,5 MFt-os csökkenéssel zártak. 
 
 A szállítók állománya az előző évi 46,9 MFt-ról 2,1 MFt-ra csökkent. 
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1/3 alcím: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 
 

Az alcím 2013. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen 
alakultak: 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
MFt egy tizedessel, fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény  64 671,9 1 600,0 63 071,9 2 175,3 336  
Módosítások jogcímenként           
      
Bérkompenzáció: 1159/2013. (III.28.) 
Korm. határozat  2013.XI.20-i 
elszámolással 

18,4   18,4 14,5   

      
A budapesti X. kerületi Kozma utcai zsidó 
temető I. világháborús hősi parcellájának 
teljes rekonstrukciója az 1155/2013. 
(III.26.) Korm. határozat alapján. 

200,0   200,0     

Tárgyévi saját bevételek:           
Intézményi működési bev.   96,2 96,2       
Működési célú átvett pénzeszközök 1,6 1,6       
Működési célú támogatás Áht-n belülről 808,5 808,5       
Felhalmozási bevételek 0,2 0,2       
      
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 994,0 994,0       
2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása: 651,0 651,0 0,0 1,5   

Előző évek eredményének igénybevétele: 0,3 0,3 0,0     
Tárcán belüli átcsoportosítás -31 328,6 -2 057,6 -29 271,0 -1 386,5   
 Kiadási előirányzatok változása: -28 558,4 494,2 -29 052,6 -1 370,5  
Módosított előirányzatok: 36 113,5 2 094,2 34 019,3 804,8 336 

 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító számai (PIR 

törzsszám): intézményi – 714031, központi – 814031. 
 

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 72 017,2 64 671,9 64 671,9 36 113,5 36 133,3 50,2% 100,1% 

  ebből: személyi juttatás 2 358,8 2 175,3 2 175,3 804,8 804,8 34,1% 100,0% 

            központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 4 662,2 1 600,0 1 600,0 1 442,9 1 428,9 30,6% 99,0% 

Támogatás 64 747,4 63 071,9 63 071,9 34 019,3 34 019,3 52,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 3 231,7 - - 651,3 685,1 21,2% 105,2% 

Létszám (fő)  360,0 336 336,0 336 160 44,4% 47,6% 
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 A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) fő tevékenységi 
területe volt a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálása, az azzal 
összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtása, a 
tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a NATO Biztonsági 
Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtása, továbbá a logisztikai 
erőforrásokkal való gazdálkodási tevékenység tárcaszintű irányítása, 
koordinálása és ellátása, a hadfelszerelések beszerzése, rendszerbe állítása, 
javítása és felújítása, valamint a hadfelszerelések rendszerből történő 
kivonása, megsemmisítésének előkészítése azzal, hogy a 89/2011. (VIII.4.) 
HM utasítás 33. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel a központi logisztikai 
feladatokat az MH központi ellátó szervezetei hajtják végre a HM FHH 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságának megtartása mellett.  

A HM FHH feladata volt továbbá a honvédelem technikai 
korszerűsítésével összefüggő műszaki információs és szakértői háttér 
biztosítása, a kiemelt MH technikai fejlesztések konkrét programjainak 
koordinálása, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési 
feladatok elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs 
feladatainak végzése, az akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a 
szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása. 

A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó 
szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról szóló 30/2013. (V. 17.) HM 
utasítás alapján a HM FHH 2013. június 23-i hatállyal, jogutódlással 
megszűnt. 

 
A megszűnő HM FHH feladatai és az azok ellátásához szükséges 

személyi állomány a 30/2013. HM utasítás, valamint a végrehajtására kiadott 
42/2013. HM KÁT–HVKF együttes intézkedés alapján – az alábbiakban külön 
nevesített feladatok kivételével – igazgatóság-szintű szervezeti elemek 
létrehozásával a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) részére kerültek 
átadásra. 
 

Nem a HM VGH részére átadott feladatok (és az azok végrehajtásához 
szükséges személyi állomány) az alábbiak szerint kerültek átrendezésre: 

- az MH Logisztikai Központ feladatrendszerébe kerültek 
a) a hatályos engedélyezési, beszerzési és kontrollfolyamatokra vonatkozó 

elveknek és szabályozóknak megfelelően a szakági hadfelszerelési 
programok szakmai tervezésével és végrehajtásával és az integrált 
logisztikai terv összeállításával összefüggő költségvetési és 
gazdálkodási feladatok a Gripen fejlesztési program, a NATO Biztonsági 
Beruházási Program, a kutatásfejlesztés és az infrastruktúra 
területeihez tartozó feladatok kivételével, 

b) a békeműveletekkel összefüggő feladatok, 
c) a logisztikai erőforrás- és költségvetés tervezéssel összefüggő 

feladatok, 
d) a tábori és laktanyai elhelyezéssel, szakanyagellátással összefüggő 

feladatok, 
- az MH Katonai Közlekedési Központ feladatrendszerébe kerültek a 

közlekedési feladatok, 
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- a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály feladatrendszere 
kiegészült a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított inkurrens, ingó 
vagyonelemek kezelésével, továbbá a hadfelszerelési programok 
végrehajtásának felügyeletével összefüggő feladatokkal, 

- a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály feladatrendszere 
kiegészült a HM FHH, illetve jogutódjának 

a) ingatlanfenntartással, -üzemeltetéssel és -fejlesztéssel összefüggő jogi 
feladataival, 

b) egyéb, harmadik féllel szembeni követelésével vagy harmadik félnek a 
HM FHH-val, illetve jogutódjával szemben érvényesített követelésével 
kapcsolatos, az előző pontban nem említett peres és nem peres 
eljárások jogi feladataival beleértve a csőd-, a felszámolási és a 
végelszámolási eljárásokat is. 

 
A HM FHH 1/3 alcímen 2013. június 23-ig fel nem használt előirányzatai 

a jogutód HM VGH részére átcsoportosításra kerültek, feladatai és személyi 
állománya pedig átadásra került az 1/2 Egyéb HM szervezetek és a 2/1 HVK 
közvetlen szervezetei alcím katonai szervezeteihez. 
 

A HM FHH 336 fős költségvetési engedélyezett létszámkerete így 
éves átlagban 160 fővel teljesült (74 fő tiszt, 12 fő altiszt, 74 fő 
közalkalmazott).  
 
 

Az alcímen a feladatok végrehajtására 64.671,9 MFt eredeti 
előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 36.113,5 MFt-ra 
módosult, így a módosított előirányzat az eredeti 55,8 %-a lett, ami – 
tekintettel a megszűnés időpontjára – időarányosnak tekinthető. A kiadási 
módosított előirányzat 36.104,0 MFt-ban (100,0 %) realizálódott. 
 

A személyi juttatások 2.175,3 MFt összegű eredeti előirányzata az év 
folyamán 804,8 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 420,0 MFt eredeti előirányzata pedig 179,8 MFt-ra 
csökkent. A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 804,8 MFt-ban 
(100,0 %-ban), illetve 179,8 MFt-ban (100,0 %-ban) teljesült. 2013. év 
folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem 
tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai 
kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 

 
A dologi kiadások 34.246,1 MFt-os módosított előirányzata az év során 

100,0 %-ban, 34.245,2 MFt összegben, míg az egyéb működési célú 
kiadások 114,8 MFt-os módosított előirányzata az év során 100 %-ban, 114,6 
MFt összegben teljesültek.  
 

Az ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek) 6,8 MFt-os módosított 
előirányzata 5,9 %-ban (0,4 MFt) teljesült, ezen kiemelt előirányzaton kerültek 
elszámolásra a személyi állományt érintő segélyek kifizetései.  
 

1665



A felhalmozási kiadások között az intézményi beruházási és felújítási 
kiadások 1.030,9 MFt összegben jóváhagyott eredeti előirányzata az év során 
– a szervezeti változás következtében – 8,4 %-kal, 532,3 MFt-ra csökkent. 
Ezen kiemelt előirányzatok 529,6 MFt-ban (99,5 %) teljesültek.  
 
 Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (kölcsönnyújtásra) jóváhagyott 
eredeti 950,0 MFt előirányzat év közben 228,9 MFt-ra változott, míg a vissza 
nem térítendő lakáshoz jutási támogatásra (pénzeszköz átadás) nem került 
előirányzat a HM FHH részére biztosításra. A felhasználás 167,5 MFt (73,2 %-
os), illetve előirányzat nélkül 61,4 MFt volt. Az előirányzat (kölcsön) 
csökkenésének indoka az év közbeni szervezeti változás, melynek 
következtében a megszűnés napjáig pénzügyileg nem teljesült előirányzatok 
átcsoportosításra kerültek a jogutód HM VGH részére.  
 

A HM FHH részére eredetileg biztosított előirányzat (64.671,9 MFt) 
fedezetét 63.071,9 MFt összegben költségvetési támogatás, 1.600,0 MFt 
összegben bevétel képezte. 

 
A módosított bevételi előirányzatok (36.113,5 MFt) a következőképpen 

alakultak: 
- költségvetési támogatás 34.019,3 MFt összegben képezte a 

tárgyévi kiadások forrását; 
- az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 

392,8 MFt (melyből 1,8 MFt vállalkozási tevékenységhez 
kapcsolódó bevételi előirányzat), a teljesülés 365,3 MFt, azaz 
93,0 %-os, míg a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 
0,2 MFt volt, amely 100,0 %-ban teljesült; 

- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsön 
visszatérülés) módosított előirányzata (251,2 MFt) 100,0%-ban 
teljesült; 

- a támogatásértékű működési/felhalmozási bevételek Áht-n 
belülről 797,1 MFt-os módosított előirányzata 815,1 MFt 
összegben teljesült; 

- a működési célú pénzeszköz átvételek 1,6 MFt-ban teljesültek, 
mely a módosított előirányzat 100,0 %-a; 

- 2012. évi előirányzat-maradvány címén 651,0 MFt, vállalkozási 
tevékenység eredményeként 0,3 MFt előirányzat került 
jóváhagyásra, melyek összességében 100,0 %-ban teljesültek. 

A módosított bevételi előirányzatok 100,0 %-ban (36.104,0 MFt) 
teljesültek. 

 
Az alcímen intézményi működési bevételként többek között bérleti 

díjbevételek, közüzemi díjak visszatérülései, egyéb sajátos bevételek kerültek 
elszámolásra. 

 
Az 1/3 alcím vonatkozásában a 2012. évi előirányzat-maradvány és 

az előző évek vállalkozási eredményének jóváhagyott összege 651,3 MFt 
volt, mely 100,0 %-ban került felhasználásra az alábbi feladatokra: 
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- Budapest XI. ker. Petőfi laktanya sportcsarnok felújítása és 

Budapest I. ker., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum homlokzat 
felújítási munkáinak II. üteme (334,3 MFt);  

- MH Központi Anyag Raktár (KAR) üzemeltetése (49,7 MFt); 
- Székesfehérvár, MH 43. Nagysándor József HVTE zárt fűtött 

telephely és parkoló kialakítása (DCM II. ütem) fordított ÁFA 
befizetése (12,6 MFt); 

- elhelyezési szolgáltatás megvásárlása feladaton közüzemi-, illetve 
szolgáltatási díjak fedezete (254,4 MFt); 

- vállalkozási tevékenység eredményeként 0,3 MFt került 
jóváhagyásra, mely vállalkozási tevékenységet terhelő ÁFA 
befizetésként teljes mértékben felhasználásra került. 

 
 

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
 

Az intézményi (csapat) tagozati feladatainak végrehajtásához 
1.068,0 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 
1.057,8 MFt összegben (99,0 %) került felhasználásra. 

 
Az intézmény hazai csapat összes kiadási előirányzatából a személyi 

juttatások 804,8 MFt-os előirányzat mellett 804,8 MFt-ban (100,0 %) 
teljesültek. A munkáltatót terhelő járulékok 179,8 MFt összegű módosított 
előirányzatán a felhasználás 179,8 MFt, 100,0 %-os. 2013. év folyamán mind 
az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint 
és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a 
hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.  

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat 66,9 MFt összegű kiadási 

előirányzata 66,0 MFt összegben (98,5 %) került felhasználásra.  
 
Az egyéb működési célú támogatások vonatkozásában 7,0 MFt-os 

előirányzat mellett 6,8 MFt-os (97,2 %) felhasználás, míg az ellátottak 
pénzbeli juttatása kiemelt előirányzaton (szociális segélyek) 6,8 MFt-os 
előirányzat mellett 0,4 MFt-os (5,9 %) felhasználás mutatkozik.  

 
Az intézményi beruházások 2,7 MFt-os előirányzata nem került 

felhasználásra. 
 

A kiadások forrása módosított előirányzatként – a 1.019,5 MFt 
költségvetési támogatáson túlmenően – 12,3 MFt összegű működési bevétel, 
1,6 MFt pénzeszközátvétel, valamint pénzforgalom nélküli bevételként 34,7 
MFt előző évi vállalkozási (0,3 MFt) és előirányzat-maradvány (34,4 MFt) volt. 

 
A hazai csapatszintű feladatok között került elszámolásra az intézmény 

működési és kiemelt csapatszintű feladatain túlmenően az NSIP programiroda 
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nemzeti tevékenysége, valamint a szervezet vállalkozási tevékenység 
keretében végrehajtott feladatai. 
 

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a 
személyi állomány illetményének, költségtérítéseinek, valamint azok 
járulékainak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári 
számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes 
pénzbeli juttatásainak költsége. A biztosított előirányzatok 99,2 %-os 
mértékben kerültek felhasználásra, melyen belül az előző évről áthúzódó 
előirányzatok felhasználása 94,6 %-os mértékben megtörtént. 
 

Kiemelt csapatszintű feladatként 2013. évben végrehajtásra került a 
Katonai Beszerzési Információs Rendszer (KBIR) üzemeltetése, 
karbantartása, a jövedéki szoftver üzemeltetése, határnyitási feladatok, 
valamint a beszerzési eljárások megjelentetési költségeinek elszámolása. 
Ezen a címrendkódon kerültek elszámolásra továbbá egyes 
minőségbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatos feladatok. 

 
Az NSIP (NATO Biztonsági Beruházási Program) programiroda 

működési költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – utólagosan, 
negyedévenként kerültek előirányzatosításra, az államháztartáson kívülről 
átvett pénzeszközök terhére. Ezen a címrendkódon – projektkóddal 
elkülönítve – történt az NSIP-val kapcsolatos Nemzeti Adminisztrációs Keret 
(NAK) terhére 2012. évre vonatkozóan felmerült NSIP gépjárművek 
üzemanyag költségeinek, a gépjárművekhez kapcsolódó karbantartások, 
javítások költségeinek, valamint az NSIP programiroda szolgálati telefon 
előfizetési díjainak elszámolása, melyek forrását teljes mértékben működési 
célú pénzeszközátvétel biztosította. 

 
A HM FHH 2013. évben, a korábbi évekhez hasonlóan 

alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is folytatott, mely 
tevékenysége a 42/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés alapján, az év 
folyamán megszűnt, azonban addig a vállalkozási tevékenység keretében a 
tárgyévben többek között: 

- fémátalakító robbantásokat végzett az Ipari Szolgáltató és Dabas Kft. 
részére; 

- modernizált Gepárd GM3 típusú puskák bevizsgálására került sor a 
SERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. 

 
A 2013. évi vállalkozási tevékenységből befolyt bevétel összege 

bruttó 7,8 MFt volt, melyből 1,8 MFt került előirányzatosításra és 1,4 MFt 
felhasználásra.  

 
A 2006-2012. évi vállalkozási eredmények terhére 0,3 MFt dologi 

kiadás került előirányzatosításra, amely teljes összegben felhasználásra 
került. 
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A vállalkozási bevétel, valamint a jóváhagyott vállalkozási eredmény 
terhére iparűzési adó, társasági adó, általános forgalmi adó befizetésére került 
sor 1,6 MFt összegben. 

 
Összességében elmondható, hogy a HM FHH csapatszintű feladatai 

végrehajtásához az előirányzatok saját hatáskörű, illetve elöljárói 
átcsoportosítások által biztosítottak voltak. 

 
 

Központi gazdálkodási terület 
 

A 2013. évi eredeti előirányzat 49.893,0 MFt volt, melyből 48.570,5 
MFt (97,3 %) dologi kiadásokra, 133,6 MFt (0,2 %) beruházásokra, 438,9 MFt 
(0,9 %) felújításokra, 750,0 MFt egyéb felhalmozási kiadásokra került 
biztosításra. Az eredeti előirányzat év közben – a HM FHH jogutóddal történő 
megszűnése következtében – 14.870,8 MFt-tal (29,8 %-kal) 35.022,2 MFt-ra 
csökkent. A 35.022,2 MFt összegű módosított előirányzat 35.022,2 MFt-ban 
(100,0 %) realizálódott, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint: 

A dologi kiadások 34.155,9 MFt összegű módosított előirányzata 
34.155,9 MFt-ban (100,0 %), az egyéb működési célú kiadások módosított 
előirányzata 107,8 MFt-ban (100,0 %), a beruházások 186,0 MFt összegű 
módosított előirányzata 188,7 MFt-ban (101,5 %), a felújítások 343,6 MFt 
összegű módosított előirányzata 340,9 MFt-ban (99,2 %), az egyéb 
felhalmozási célú kiadások (kölcsön nyújtása) 228,9 MFt-os előirányzata 
228,9 MFt-ban (100,0 %) teljesült.  

A jóváhagyott 35.022,3 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 
összetétele a következő: 32.980,5 MFt (94,2 %) költségvetési támogatás, 
612,7 MFt (1,7 %) előző évi maradvány, 380,5 MFt (1,1 %) intézményi 
működési bevétel, 0,2 MFt (0,0 %) felhalmozási bevétel, 797,1 MFt (2,3 %) 
támogatásértékű bevétel, valamint 251,2 MFt (0,7 %) felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz (kölcsön visszatérülés). 

 
A jóváhagyott 2012. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-

maradvány (612,7 MFt) felhasználása 100,0 %-on, 612,7 MFt-ban 
realizálódott, az alábbi feladatokon: 

- Budapest I. ker., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum homlokzat 
felújítási munkáinak II. üteme, 

- Objektumüzemeltetési feladatok (Elhelyezési Tender részeként), 
- Önkéntes Tartalékos Állomány infrastrukturális feltételeinek 

biztosítására került sor Hajdúhadházi, Ócsai kiképzőbázison, 
valamint a tatai laktanya területén 

 

A központi tagozat kiadásai között elszámolt jelentősebb feladatok az 
alábbiak voltak: 
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- katonai szervezet általános és kiemelt központi feladatai: a 
1.434,6 MFt módosított előirányzat 1.429,9 MFt-ban (99,7 %) 
teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak: 

a) HM HIM homlokzat-felújítás II. ütem, 
b) Budapest XI. ker. Petőfi laktanya sportcsarnok felújítás, 
c) Nőtlenszálló bérleti díj, 
d) Ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos feladatok (földhivatali 

eljárási díjak, helyszínrajz), 
e) Kazánok hatósági felülvizsgálati díja, 
f) Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása, 
g) Parlagfű-mentesítés, 
h) Társasházak közös költsége, 
i) Honvédelmi feladatok ellátása érdekében bérbevett 

ingatlanok bérleti díja, 
j) Munkáltatói kölcsön nyújtása, 
k) Ingatlan karbantartás, fenntartás; 

 

- országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása: a 
feladatokra biztosított 246,9 MFt módosított előirányzat felhasználása 
246,9 MFt (100,0 %); 

- szennyező források, szennyezett területek kármentesítése: ezen 
feladatokra biztosított 8,5 MFt módosított előirányzat felhasználása 
128,9 %-ban (10,9 MFt) realizálódott, melynek során MH Pápa 
Bázisrepülőtéren, használaton kívüli üzemanyagtöltő állomás 
környezeti kármentesítése, HTO telep felszín feletti tartályok bontása 
és környezeti kármentesítése, Debrecenben, üzemanyagtöltő 
állomás környezeti kármentesítés, valamint Győrben üzemanyagtöltő 
állomás kármentesítése valósult meg; 

- infrastrukturális felújítási feladatok (LRP): 21,9 MFt módosított 
előirányzatból 23,7 MFt (108,1 %) kifizetés történt, mely a 
Székesfehérvár, MH 43. Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezred zárt fűtött telephely és parkoló kialakítása 
(DCM II. ütem) feladat megvalósítása érdekében került felhasználásra; 

- elhelyezési szolgáltatás megvásárlása: a 10.963,7 MFt összegű 
módosított előirányzat 10.965,6 MFt-ban (100,2 %) teljesült, melyből 
a Szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásait, valamint a 
közüzemi díjakat (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) 
fedezte a Hivatal; 

- Gripen bérleti díj: ezen feladatra biztosított 18.061,6 MFt módosított 
előirányzat 100,0%-on teljesült; 

- fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel 
kapcsolatos feladatok: a rendelkezésre álló 26,0 MFt módosított 
előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a minősített adatok 
kezelésére, tárolására meghatározott előírások teljesítése érdekében 
végrehajtott feladatokra; 
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- K+F feladatok: a jóváhagyott 7,4 MFt módosított előirányzatból 7,4 
MFt (100,0 %) került felhasználásra, a következő feladatokra: 

a) RAFT-AFTN   Média konverter beszerzése 

b) RAFT-AFTN - Számítástechnikai eszközök beszerzése  

c) KONVOJ-2 (Kísérleti konténer mintapéldányának kifejlesztése) 

- őrzésvédelmi feladatok: ezen feladatokra 4.009,6 MFt módosított 
előirányzat került biztosításra, a felhasználás 4.009,6 MFt (100,0%). 
A végrehajtott főbb feladatok a következők voltak: 

a) élőerős őrzésvédelem, 

b) HM HIM teremőri szolgálat biztosítása, 

c) technikai őrzésvédelmi rendszerek karbantartása; 

- LIFE+ program: a jóváhagyott 17,6 MFt módosított előirányzat 
terhére 17,5 MFt (99,4 %) kifizetés történt. A LIFE+ program 
Támogatási szerződésében szereplők szerint történik a Kelet-
Bakony, a Kisalföld, valamint a Táborfalva projektek EU-s pályázati 
források felhasználásával történő kivitelezése; 

 
- KEOP feladatok: a jóváhagyott 151,0 MFt módosított előirányzat 

terhére 149,6 MFt (99,1 %) kifizetés történt. Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében 
KEOP-2.4.0 konstrukcióban a kármentesítési projektek kerültek 
végrehajtásra. 

 
 

Nemzetközi gazdálkodási terület 
 
Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 

 Pénzügyi előirányzatok: 
MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Nemzeti támogatás 0,0 0,7 -0,7 

Összesen 0,0 0,7 -0,7 
 
 
 Logisztikai és infrastrukturális előirányzatok: 

MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH EUFOR század 23,3 23,3 0,0 

Összesen 23,3 23,3 0,0 
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 Összesen: 
MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 0,0 0,7 -0,7 

Logisztikai és infrastrukturális 23,3 23,3 0,0 

Összesen 23,3 24,0 -0,7 
 
 
 
 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 23,3 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzeti támogatás, 
valamint az MH EUFOR század kiadásaira nyújtott fedezetet. Forrásuk 
költségvetési támogatás, illetve előző évi előirányzat-maradvány volt.  

 
 

 Az 1/3 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 
23,3 MFt módosított előirányzat teljesítése 103,0 %-os volt (24,0 MFt), 
amely teljes összegben a dologi kiadások kiemelt előirányzaton került 
jóváhagyásra és felhasználásra. 

 
 

Vagyon alakulása 
 

Az alcím 2013. június 23-ai hatállyal megszüntetésre került. 
 
Az alcím vagyona 2013. január 01-én 482.471 MFt volt, ez a vagyon a 

HM FHH 2013. június 23-ai beolvadással történő megszűnése miatt az 1/2 
alcím vagyonába került átadásra, és nyilvántartásba vételre.  
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2/1. alcím: Honvéd Vezérkar (HVK) közvetlen szervezetei 
Az alcím 2013. évi költségvetési 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 21 489,6 20 959,2 20 962,2 24 418,6 23 735,3 110,5% 97,2% 
  ebből: 
személyi 
juttatás 13 665,6 14 315,7 14 318,1 15 514,7 15 441,6 113,0% 99,5% 
            
központi 
beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 268,7 400,0 400,0 1 167,0 1 174,5 437,1% 100,6% 

Támogatás 19 142,4 20 559,2 20 562,2 22 628,7 22 628,7 118,2% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 2 666,5 - - 622,9 622,9 23,4% 100,0% 

Létszám (fő)  3 719,0 3 962 3 962,0 3 962 4 104 110,4% 103,6% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély
ezett) (fő) 

2012. évi CCIV. törvény  20 959,2 400,0 20 559,2 14 315,7 3 962  

Módosítások jogcímenként      
2013. évi CXLIV. törvénnyel 
módosított előirányzat 

3,0   3,0 2,4 3 962  

      
Bérkompenzáció: 1159/2013. 
(III.28.) Korm. határozat  
2013.XI.20-i elszámolással, 
valamint a 1990/2013. (XII.29.) 
Korm. határozat 

306,6   306,6 241,4   

A prémiumévek programmal, 
valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) 
PM rendeletben foglaltak alapján 
előirányzat-átcsoportosítás.  

3,8   3,8 3,0   

Fejezetek közötti 
megállapodások alapján - fejezeti 
hatáskörben - biztosított 
pótelőirányzat  
 - KEH és a HM között átadásra 
kerülő forrás a Korona Őrség 
ruházati költségeinek fedezete 
10,0 MFt összegben. 

10,0   10,0     
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedély
ezett) (fő) 

Tárgyévi saját bevételek:           

Intézményi működési bev. 136,2 136,2   -5,3   
Működési célú átvett 
pénzeszközök 36,4 36,4       

Működési célú támogatás Áht-n 
belülről 386,2 386,2   104,0   

Felhalmozási bevételek           
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-117,0 -117,0       

Felhalmozási célú támogatás 
Áht-n belülről 

0,6 0,6       

2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása: 

622,9 622,9 0,0 23,7   

           

Tárcán belüli átcsoportosítás 2 070,7 324,6 1 746,1 829,8   
 Kiadási előirányzatok 
változása: 3 456,4 1 389,9 2 066,5 1 196,6  

Módosított előirányzatok: 24 418,6 1 789,9 22 628,7 15 514,7 3 962 
 

Az alcímet érintően a következő szervezeti változásokra került sor: 
 
A 8/2013. (I.25.) HM utasítás a protokoll, rekreációs és nemzetközi 

utazásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő 
feladatokról rendelkezik, mely szerint a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális 
Főigazgatóság (a továbbiakban: HM PRKF) 2013. február 28-ai hatállyal 
jogutódlással megszűnt (1/2 alcímen). A HM PRKF protokoll, kulturális, 
rekreációs és nemzetközi utazásszervezési feladatai a HM PRKF által végzett 
támogató tevékenységekkel és objektumokkal együtt az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár részére kerültek átadásra (2/1 alcím).  

 
Az MH hadrendjébe és a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen 

alárendeltségébe tartozó új költségvetési szervként 2013. március 01-jei 
hatállyal létrehozásra került a MH Balatonkenesei Rekreációs Központ, mely a 
korábbi Balatonkenesei Honvéd Rekreációs Központot honvédüdülőként 
működteti tovább. 

 
A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó 

szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról szóló 30/2013. (V.17.) HM 
utasítás értelmében az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (2/2 alcím) 
feladatrendszeréből kikerültek a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási 
felelősséggel összefüggő feladatok és az azok ellátásához szükséges 
személyi állomány, melyek átadásra kerültek a Honvéd Vezérkar Főnök 
közvetlen szolgálati alárendeltségébe (2/1 alcím). Az alcímen belül 2013. 
június 24-i hatállyal megalakult az MH Logisztikai Központ, mely az 1/3 
alcímen lévő HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, valamint a 2/2. alcímhez 
tartozó MH Összhaderőnemi Parancsnokság egyes feladatait és az azokat 
végrehajtó személyi állományt vette át. 
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A Honvéd Vezérkar főnöke szolgálati alárendeltségébe tartozó érintett 

katonai szervezetek átvették a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól többek 
között a békeműveletekkel, a tábori és laktanyai elhelyezéssel, a szakági 
hadfelszerelési programok szakmai tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat.  

  
A 2/1 HVK Közvetlen szervezetei költségvetési alcímen a következő 

katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:  
 

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064) 
MH Balatonkenesei Rekreációs Központ (340540) 
MH Vezetési és Doktrinális Központ (714228) 
MH Geoinformációs Szolgálat (708014) 
MH Altiszti Akadémia (törzsszám:714174) 
MH Ludovika Zászlóalj (790136) 
MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289) 
MH Logisztikai Központ (341606) 
MH Rendelkezési Állomány (714064) 
MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239) 
MH Nemzeti Katonai Képviselet hazai illetménye(714240) 
MH Nemzeti Összekötő Képviselet hazai illetménye (714251) 
MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye 
 
Az alcím költségvetési létszáma 3.962 fő. A 4.104 fős tényleges 

átlaglétszám az állomány összetételét tekintve a következők szerint alakult: 
tiszt 949 fő, altiszt 1.135 fő, szerződéses legénységi állományú 532 fő, altiszt 
jelölt 59 fő, tisztjelölt 471 fő, közalkalmazott 700 fő, munkavállaló 258 fő. 

 
2013. március 1-jétől a munkavállaló, mint új állománykategória jelent 

meg az alcímen belül. 
 

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 20.959,2 MFt kiadási 
előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 24.418,6 MFt-ra változott. 
Az előirányzatok 16,5 %-os növekedésének oka részben a 2013. évi CXLIV. 
törvénnyel módosított előirányzat (3 MFt), a költségvetési szerveknél és az 
egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján 
kapott támogatás, valamint a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 
1159/2013. (III.28.) Korm. határozat, és a 1990/2013. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a HM tárca a céltartalék terhére kapott támogatás. A támogatás 
összege éves szinten: 306,6 MFt,. a prémiumévek program munkáltatói 
költségeinek megtérítéséből adódó támogatás (3,8 MFt). További növelő 
tényezőként hatottak az alcím költségvetési előirányzataira a tárgyévi saját  
bevételek (136,2 MFt), működési célú átvett pénzeszközök  
(36,4 MFt), működési célú támogatás Áht-n belülről (386,2 MFt), felhalmozási 
célú támogatás Áht-n belülről (0,6 MFt), a jóváhagyott 2012. évi előirányzat-
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maradványok (622,9 MFt), valamint nem a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétele (10 MFt). Az év során csökkentő 
tényező a felhalmozási célú átvett pénzeszközök területét (117 MFt) érintette. 

 
A feladat- és szervezeti struktúra változása, valamint a tárca előirányzat-

gazdálkodása a 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím előirányzatait 2.070,7 
MFt összegű átcsoportosítással növelte.  
 

Az alcím módosított előirányzataiból 15.514,7 MFt személyi jellegű 
kiadásra (63,53%), 3.895,7 MFt munkaadókat terhelő járulékra (15,95%), 
4.234,6 MFt dologi kiadásra (17,34%), 575,6 M Ft egyéb működési célú 
kiadásokra (2,35%), 70,3 MFt ellátottak pénzbeli juttatásaira (0,3%), 127,7 MFt 
felhalmozási kiadásra (0,53%) lett biztosítva.  
 

A személyi juttatások 14.315,7 MFt eredeti előirányzata a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 1. sz. melléklete alapján – figyelembe véve a módosításáról szóló 
2013. évi CXLIV törvényt 14.318,1 MFt volt, mely az év folyamán 15.514,7 
MFt-ra nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 2013. évi CXLIV. törvénnyel módosított eredeti előirányzata 3.541,4 MFt, 
mely az évközi előirányzatmódosítások után 3.895,7 MFt-ra került 
megemelésre. 

 
Az előirányzatok személyi jellegű juttatások vonatkozásában  

15.441,6 MFt (99,5%), illetve munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó tekintetében 3.851,4 MFt összegben (98,8%) teljesültek. 

 
A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes 

kiadásainak 81,3 %-át. 
 
A dologi kiadás teljesítése 3.680,7 MFt (86,91%), ellátottak pénzbeli 

juttatásai teljesítése 74,2 MFt (105,4%), egyéb működési kiadások 575,6 
MFt (100,0%). A felhalmozási kiadások vonatkozásában az intézményi 
beruházási kiadások 111,8 MFt-ban (87,5%) teljesültek. 

 
A módosított kiadási előirányzat 23.735,3 MFt összegben,  

97,2 %-ban került felhasználásra. 
 
Az alcím költségvetéseinek bevételi oldalát – a 22.628,7 MFt 

költségvetési támogatáson felül – 1.167,0 MFt működési bevétel és 622,9 MFt 
előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. 
 

A 2013. évre jóváhagyott 622,9 MFt összegű előző évi előirányzat-
maradvány teljes mértékben felhasználásra került, a következő feladatokra: 

 
Intézményi (csapat) gazdálkodási területen belül:  

- december havi bérkompenzáció, és megbízási díj (29,2 MFt) 
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- szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások, különféle 
dologi és egyéb szolgáltatások (62,1 MFt) 

- felhalmozási kiadások (11,7 MFt) 
- költségvetés, támogatásértékű működési kiadás központi 

költségvetési szervnek (62,0 MFt) 
- előző évi maradvány visszafizetése (19,6 MFt) 

 
Központi gazdálkodási területhez kapcsolódóan: 

- szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások, különféle 
dologi és egyéb szolgáltatások (78,3 MFt) 

- támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési 
szervnek (275,9 MFt) 

- nemzetközi feladatokhoz kapcsolódóan (84,1 MFt) 
 
Az alcím 24.418,6 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 

19.147,8 MFt-ot tesznek ki a csapattagozat hazai kiadásainak 
előirányzata, 1.073,2 MFt a központi gazdálkodási terület, 4.197,6 MFt-ot 
pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. Fő jellemzőik és 
felhasználási területük a következők szerint összegezhetőek: 

 
 

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
 
Az alcímen 2013. évre eredetileg jóváhagyott 16.929,5 MFt kiadási 

előirányzat az év folyamán 19.147,8 MFt-ra változott, 18.641,0 MFt 
összegben, 97,4 %-a teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez 
tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, 
beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 
kiadásainak teljesítését is. Az előirányzat-növekedés alapvetően az év közben 
elrendelt többletfeladatokból – főként a 2013. évi dunai árvízvédelemmel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásából, valamint a 2013. év folyamán több 
ütemben bevonultatott Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány kiadásaiból –, 
továbbá a tárcán belüli átcsoportosításokból adódott. 

 
A teljesítési adatok az előirányzatokhoz képest mutatott csekély 

elmaradása elsősorban a dologi kiadások kiemelt előirányzat-csoporton, az 
elindított beszerzési eljárások következő évre történő áthúzódásának 
következménye. 

 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt 

előirányzat 13.007,0 MFt-ot (67,9%), a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 3.216,2 MFt-ot (16,8%), együttesen a csapat-
költségvetési előirányzatok 84,7 %-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 
12.924,9 MFt, illetve 3.182,7 MFt összegben teljesült. 2013. év folyamán mind 
az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint 
és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a 
hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 
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A dologi kiadások 2.545,6 MFt összegű módosított előirányzata 
2.170,6 MFt összegben, az egyéb működési célú kiadások 272,5 MFt 
módosított előirányzata teljes mértékben, míg az ellátottak pénzbeli 
juttatásai (segély) 70,3 MFt összegű módosított előirányzata 74,2 MFt-ban 
teljesült. A csapatköltségvetésekben felhalmozási kiadások 36,2 MFt összegű 
előirányzata 16,1 M Ft-ban realizálódott.  
 

A költségvetés bevételi előirányzat oldalát a költségvetési támogatáson 
(17.945,7 MFt) túl az intézményi működési bevételei (630,6 MFt), működési 
célú támogatások ÁHT-n belülről (386,2 MFt), működési célú átvett 
pénzeszköz (0,1 MFt) és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül (0,6 MFt), 
valamint előző évi előirányzat-maradvány (184,6 MFt) képezte. Az intézményi 
működési bevételek alapvetően az alkalmazottak élelmezési térítési díjai, 
valamint az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ által üzemeltetett büfék 
értékesítési bevételei, vendégétkeztetés bevételei, üdülési térítési díj 
bevételeiből tevődött össze. 
 
 Az Önkéntes Tartalékos Rendszer felállítása, működtetése, valamint az 
alaprendeltetésből adódó új feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot és 
így többletköltséget jelentett az alcím részére is. Az év folyamán több ütemben 
bevonultatott Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány több alakulat 
költségvetését érintette, mely feladat végrehajtására az alcímen 148,5 MFt 
került felhasználásra.  
 

Az árvízi- és belvíz-védekezési, a vízkár-elhárítási, helyreállítási 
kiadások költségeinek biztosítására a csapatköltségvetést érintően 174,4 MFt 
többletforrás került biztosításra, mely 157,8 MFt-ban (90.4%) teljesült. 
 

Központi gazdálkodási terület 
 

Az alcím központi logisztikai költségvetésében 2013. évben eredetileg  
957,2 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az MH Vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) költségvetésében 
került biztosításra. 

 
Az évközbeni előirányzat-módosításokkal az MH BHD részére  

1.073,2 MFt módosított előirányzat került biztosításra. 
 
Az 1.073,2 MFt-os módosított előirányzat 1.073,2 MFt összegben, 

100,0%-ban teljesült (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). A 
módosított kiadási előirányzatokból 797,3 MFt dologi (74,3%), 275,9 MFt 
egyéb működési célú kiadás (25,7%), melyek teljesítése rendre 797,3 MFt-
ban, illetve 275,9 MFt-ban realizálódott. A kiadások forrása 719,0 MFt 
költségvetési támogatás, illetve 354,2 MFt előző évi maradvány volt. 
 

Az előirányzatok terhére a következő főbb feladatok valósultak 
meg:  
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- Mobil távközlési szolgáltatások; 
- Áramkörök bérleti díja; 
- Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás; 
- Adatátviteli célú távközlési díjak; 
- Missziók műholdas képességének megteremtése; 
- Postai szolgáltatások igénybevétele; 
- Küldemények Állami Futárszolgálat útján történő továbbítása; 
- Területi hírközpontok (TEHK) és MH tulajdonú kábelek 

fenntartása; 
- Mikrohullámú hálózat karbantartása, fenntartása; 
- MH HICOM digitális központjainak karbantartása; 
- MH országos IT üzemeltetési rendszerének kialakítása. 

 
Az MH BHD költségvetése tartalmazza, a híradó feladatokkal 

összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokat, melyek keretében 
megvalósult főbb feladatokra biztosított előirányzatok a következők: 

 
- gépek, berendezések, műszerek hazai karbantartása, kisjavítása 

(225,5 MFt) 
- nem adatátvitel célú távközlési díjak elszámolása, úgymint telefon, 

telefax, mobil, stb., (148,8 MFt) 
- egyéb kommunikációs szolgáltatások, szerződések, egyéb postai 

szolgáltatások, levél csomag, távirat feladás (163,5 MFt) 
- adatátvitel célú távközlési díjak között elszámolt kapcsolt, illetve 

bérelt vonalak, internet díja, műholdas adatátvitel stb. (5,9 MFt) 
 
 
 

Nemzetközi gazdálkodási terület 
 

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 

 Pénzügyi előirányzatok: 
                                                                                                                                  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 7,1 5,8 1,3 

Nemzetközi tanfolyamok 150,6 132,3 18,3 

Afrikai szerepvállalás 10,4 8,0 2,4 

Kanadai repülőhajózó képzés 241,2 241,9 -0,7 

HM BEF nemzetközi 
ellenőrzés 0,9 0,3 0,6 

Nemzetközi gyakorlatok és 
kiképzések 322,5 303,1 19,4 
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Feladat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

UNFICYP 4,4 3,7 0,7 

Katonai megfigyelők 2,2 2,4 -0,2 

Egyéb nemzetközi utazások, 
fogadások 19,5 15,0 4,5 

Multilaterális rendezvények 134,9 138,4 -3,5 

HM KPH nemzetközi 
ellenőrzés 0,7 0,3 0,4 

Gripen pótlólagos képzés 54,9 50,3 4,6 

Nemzeti támogatás 2 224,9 2 235,9 -11,0 

Kétoldalú kapcsolatok 68,6 56,5 12,1 

MH Katonai Képviselő Hivatal 352,7 345,9 6,8 

NSIP Programiroda 
tevékenysége 40,3 37,1 3,2 

MH Nemzeti Katonai 
Képviselet 167,4 154,0 13,4 

Nemzetközi feladatok 
kiszolgálásának nem 
felosztható költségei 

102,7 52,1 50,6 

MH Nemzeti Összekötő 
Képviselet 82,2 79,9 2,3 

AN-26-os pilóták kiadásai 8,0 7,6 0,4 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 38,4 21,4 17,0 

Afganisztáni szerepvállalás 26,9 27,3 -0,4 

HAW állomány hivatalos 
kiutazásai 9,7 4,1 5,6 

Kereskedelmi utazások, 
fogadások 9,0 6,0 3,0 

MH EUFOR Kontingens 3,9 3,5 0,4 

Egyéni missziós beo.-t 
betöltők speciális ellátása 15,6 15,6 0,0 

NATO Katonai Bizottság 
vezérkarfőnöki szintű 
értekezlet 

44,3 37,7 6,6 

Összesen 4 143,9 3 986,1 157,8 
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Logisztikai előirányzatok: 
                                                                                                                                  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Afganisztáni szerepvállalás 37,8 28,0 9,8 
NATO Katonai Bizottság 
vezérkarfőnöki szintű 
értekezlet 

7,0 7,0 0,0 

EUTM Mali 8,9 0,0 8,9 

Összesen 53,7 35,0 18,7 
 
 

Összesen:  
  MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 4 143,9 3 986,1 157,8 

Logisztikai 53,7 35,0 18,7 

Összesen 4 197,6 4 021,1 176,5 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 4.197,6 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az MH KFOR 
Kontingens, a nemzetközi tanfolyamok, az afrikai szerepvállalás, a kanadai 
repülőhajózó képzés, a HM BEF nemzetközi ellenőrzés, a nemzetközi 
gyakorlatok és kiképzések, az MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés, az UNFICYP, 
a katonai megfigyelők, az egyéb nemzetközi utazások és fogadások, a 
multilaterális rendezvények, a HM KPH nemzetközi ellenőrzés, a Gripen 
pótlólagos képzés, a nemzeti támogatás, a kétoldalú kapcsolatok, a 
képviseletek (MH KKH, MH NKK, MH NÖK), az NSIP Programiroda 
tevékenysége, a nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható 
költségei, az AN-26-os pilóták kiadásai, a fegyverzet-ellenőrzés, az 
afganisztáni szerepvállalás, a HAW állomány hivatalos kiutazásai, a 
kereskedelmi utazások és fogadások, az MH EUFOR Kontingens, az egyéni 
missziós beosztást betöltők speciális ellátása, az MCC (NATO Katonai 
Bizottság vezérkarfőnöki szintű értekezlet), valamint az EUTM Mali feladat 
kiadásaira nyújtott fedezetet.  

 
 A 2/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  
4.197,6 MFt módosított előirányzat teljesítése 95,8 %-os volt (4.021,1 
MFt). A kiadások teljesítésére 149,5 MFt bevétel, 84,1 MFt előző évi 
maradvány, valamint 3.964,0 MFt költségvetési támogatás állt 
rendelkezésre. 
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások 
kiemelt előirányzat 59,7 %-ot tett ki, összegszerűen ez 2.507,7 MFt-ot 
jelentett.  
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A munkaadókat terhelő járulékok aránya 16,2 % (679,5 MFt) volt, így a 
személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
részesedési aránya együttesen 75,9 % volt (3.187,2 MFt).  

 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen  

3.185,4 MFt-ban (99,9 %) teljesültek. 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 891,7 MFt volt (21,3 %), 

amely 712,8 MFt-ban (79,9 %) teljesült. 
 
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata 27,2 MFt volt  

(0,7 %), és 100 %-osan teljesült.  
 
A beruházások módosított kiadási előirányzata 8,5 MFt volt (0,2 %), 

amelyre a 2013. évben nem történt felhasználás.  
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított 

kiadási előirányzata 83,0 MFt volt (1,9 %), amely 115,3 %-osan teljesült (95,7 
MFt). 
 
 
 

Vagyon alakulása 
 

Az alcím vagyona 5.961,3 MFt, mely az előző évhez képest 
összességében 24,3 MFt-tal (0,4 %-kal) csökkent. 

 
A befektetett eszközök állománya 578,9 MFt-os (23,1 %-os) csökkenést 

mutat, mely az immateriális javak 9,3 MFt-os és a tárgyi eszközök nettó 
értékének 562,1 MFt-os illetve a befektetett pénzügyi eszközök 7,5 MFt-os 
csökkenéséből tevődik össze. 

 
 Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 73,2 %. 

 
 A forgóeszközök állománya 554,6 MFt-os, azaz 15,9 %-os növekedést 
mutat az előző évi értékhez mérten. A forgóeszközökön belül a készletek 
állománya 462,5 MFt, a pénzeszközök értéke 51,3 MFt, a követelések 12,2 
MFt, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 28,6 MFt növekedést mutatnak.  
 
 A szállítók év végi állománya 172,0 MFt, mely 5,3 MFt-os, azaz 3 %-os 
csökkenést jelent az előző évhez képest. 
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2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei 
 

Az alcím 2013. évi költségvetési 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 105 341,4 97 313,2 97 313,2 105 614,1 102 135,9 97,0% 96,7% 

 ebből: személyi juttatás 51 829,2 51 199,6 51 199,6 52 057,7 51 821,7 100,0% 99,5% 

 központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 11 251,3 4 695,2 4 695,2 9 291,3 9 212,5 81,9% 99,2% 

Támogatás 85 108,5 92 618,0 92 618,0 92 165,9 92 165,9 108,3% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 13 138,4 - - 4 156,9 4 135,2 31,5% 99,5% 

Létszám (fő)  15 141,0 15 866 15 866,0 15 866 14 835 98,0% 93,5% 

 

Előirányzat módosítások levezetése 
 

MFt egy tizedessel
 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett)(fő
) 

2012. évi CCIV. törvény  97 313,2 4 695,2 92 618,0 51 199,6 15 866  

Módosítások jogcímenként           
Bérkompenzáció: 1159/2013. (III.28.) Korm. 
határozat 2013.XI.20-i elszámolással, 
valamint az 1990/2013. (XII.29.) Korm. 
határozat 

1 833,9   1 833,9 1 444,1   

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján előirányzat-
átcsoportosítás.  

6,9   6,9 5,3   

A Kormány 1107/2013.(III.7.) számú 
határozatában biztosított támogatás a 
Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére, a MALI katonai 
szerepvállalás kiadásainak finanszírozására. 

475,2   475,2 80,7   

 
 -  1561/2013.(VIII.16.) Korm. határozattal 
meteorológiai feladatok finanszírozása 
érdekében 

-75,0   -75,0     

Tárgyévi saját bevételek:           

Intézményi működési bev.   1 687,3 1 687,3       

Működési célú átvett pénzeszközök 114,9 114,9       

Működési célú támogatás Áht-n belülről 2 865,8 2 865,8   1 228,3   
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Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett)(fő
) 

Felhalmozási bevételek -600,0 -600,0       

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 528,1 528,1       
2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása: 4 156,9 4 156,9 0,0 0,0   

Tárcán belüli átcsoportosítás -2 693,1 0,0 -2 693,1 -1 900,3   

Kiadási előirányzatok változása: 8 300,9 8 753,0 -452,1 858,1  

Módosított előirányzatok: 105 614,1 13 448,2 92 165,9 52 057,7 15 866 

 
 A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a 
következő katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek 
megtervezésre (PIR törzsszám: 130202): 
 

MH Összhaderőnemi Parancsnokság (714020) 
MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638) 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935) 
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506) 
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657) 
MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (713793) 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj (707259) 
MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj (703668) 
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624) 
MH Bakony Harckiképző Központ (703855) 
MH Béketámogató Kiképző Központ (713759) 
MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429) 
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841) 
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803) 
MH 54. Veszprém Radar Ezred (704522) 
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605) 
MH Pápa Bázisrepülőtér (711557) 
MH Katonai Közlekedési Központ (705815) 
MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768) 
MH Civil Katonai Együttműködési Központ (714262) 
MH Légijármű Javító Üzem (701312) 
MH Légivezetési és Irányítási Központ (790125) 
 
A 2013. évi szervezeti átalakítás következtében, a védelemgazdasági 

és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával 
összefüggő feladatokról szóló 30/2013. számú HM utasítás, valamint a 
végrehatására kiadott 42/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés alapján 
átszervezésre került katonai szervezetek: 

 
MH Logisztikai Ellátó Központ (714130)  
(megszűnt: 2013.06.23.) 
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (701884)  
(megszűnt: 2013.06.23.) 
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Jogutódként megalakult (2013.06.24.) az MH Anyagellátó Raktárbázis  
(csapat: 714130, központi: 814130)  

 
A szervezési utasításban foglaltaknak megfelelően a Magyar 

Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság feladatrendszeréből kikerültek a 
központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő 
feladatok, és a feladatok ellátását végző személyi állománnyal együtt átadásra 
kerültek a 2/1. alcímhez tartozó MH Logisztikai Központ részére.  
 

Az alcím költségvetési létszáma 15.866 fő. Az átlagos statisztikai 
állományi létszám összetétele a következők szerint alakult: 2.459 fő tiszt, 
5.296 fő altiszt, 4.922 fő szerződéses legénység, 2.158 fő közalkalmazott, így 
az alcímen foglalkoztatottak létszáma összesen 14.835 fő. 

 
A személyi juttatások 51.199,6 MFt eredeti előirányzata az év 

folyamán 858,1 MFt-tal növelve 52.057,7 MFt-ra, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.252,1 MFt eredeti előirányzata 
101,8 MFt-tal növelve 12.353,9 MFt-ra módosult év közben. A két kiemelt 
előirányzat 99,5%-ban (51.821,7 MFt), illetve 99,1%-ban (12.240,4 MFt-ban) 
teljesült, melyek együtt az alcím kiadási főösszegének 62,7%-át tették ki. 
2013. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba 
nem tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó 
devizajuttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra 
kerültek. 
 

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására 97.313,2 MFt eredeti kiadási 

előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 8.300,9 MFt-tal 
105.614,1 MFt-ra nőtt a fenti táblázatban szereplő jogcímeknek megfelelően. 
Az előirányzat módosításokon belül meghatározó mértéket tett ki az előző évi 
előirányzat-maradvány jóváhagyása (4.156,9 MFt), a 1107/2013.(III.7.) számú 
Korm. határozatában biztosított támogatás a Rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzat terhére, a MALI katonai szerepvállalás kiadásaira 
(475,2 MFt), a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján felmerült 
költségek fedezetére, a 1159/2013. (III.28.) Korm. határozat rendelkezése 
szerinti támogatás, céltartalék terhére (1.833,9 MFt), míg a Prémiumévek 
program keretében (6,9 MFt) került biztosításra. Az év során fejezetek közötti 
megállapodások alapján a meteorológiai feladatok ellátása érdekében a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 75,0 MFt, fejezeten belül -2.693,1 MFt 
átcsoportosítása történt meg.  

 
Intézményi működési bevételeken pótelőirányzatként 1.687,3 MFt 

működési célú támogatásra 2.865,8 MFt, továbbá működési célú átvett 
pénzeszköz előirányzataként 114,9 MFt, felhalmozási célú pénzeszköz-
átvételként pedig 528,1 MFt került jóváhagyásra. Összességében a bevételek 
előirányzata így 13.448,2 MFt-ra emelkedett. A növekedés döntően az előző 
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évi maradvány előirányzatosításához, az árvíz- és a belvíz-védekezési, a 
vízkár-elhárítási, a helyreállítási, valamint a márciusi rendkívüli időjárással 
összefüggő kiadások finanszírozásához, valamint a C-17 (Pápa) szállító 
repülőgépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a hajtóanyag feltöltések után 
visszatérülésként befolyó bevételekhez kapcsolódik. 

 
A módosított kiadási előirányzat összetétele az alábbiak szerint alakult: 

64.411,6 MFt személyi juttatások és járulékai (61,0 %), 32.679,2 MFt dologi 
kiadás (30,9 %), 256,5 MFt egyéb működési célú kiadások és 350,5 MFt 
ellátottak pénzbeni juttatásai (0,6 %), intézményi beruházás 6 391,2 MFt (6,1 
%), felújítás 1.499,1 MFt (1,4 %), egyéb felhalmozási célú kiadások 26,0 MFt. 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata (51.199,6 MFt) az év 

folyamán 858,1 MFt-tal növekedett 52.057,7 MFt-ra, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.252,1 MFt eredeti előirányzata 
101,8 MFt-tal növekedve 12.353,9 MFt-ra módosult év közben. Az 
előirányzatok 99,5%-ban (51.821,7 MFt-ban), illetve 99,1%-ban (12.240,3 
MFt-ban) teljesültek. A két előirányzat-csoport teljesítése az alcím kiadási 
főösszegének 62,7 %-át tette ki. 2013. év folyamán mind az állományba 
tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint és nemzetközi 
feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó 
közterhek elszámolásra kerültek. 

 

A dologi kiadások 32.679,3 MFt összegű módosított előirányzatának 
teljesítése 30.009,8 MFt (91,8 %), az egyéb működési célú kiadások 256,5 
MFt előirányzatának teljesítése 249,9 MFt (97,5%), ellátottak pénzbeli 
juttatásai (segélyek) 350,5 MFt összegű előirányzatának teljesítése 361,4 
MFt (103,1%). 

 
 A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházások 

előirányzatai összességében 6.391,2 MFt-ot tettek ki, mely 6.171,3 MFt-ban 
teljesült (96,6%). Ebből hazai csapatköltségvetést érintően, 
alaptevékenységen 7,1 MFt, közfoglalkoztatás keretében pedig 1,2 MFt került 
felhasználásra. A központi gazdálkodási területen az alakulatok általános 
központi tevékenységének érdekében 1.146,1 MFt, katasztrófavédelmi 
feladatokra 17,0 MFt, műszaki fejlesztési programokra 12,7 MFt, híradó, 
informatikai és EHV fejlesztési programokra 406,8 MFt, Gépjármű Beszerzési 
Programra 3.847,0 MFt, K+F programokra 26,2 MFt, helikopterjavításra 106,4 
MFt, híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő 
programra 272,0 MFt, Önkéntes Tartalékos Rendszer feladataira 0,4 MFt 
előirányzat került felhasználásra a kiemelt előirányzaton. Nemzetközi 
feladatok végrehajtása során 328,4 MFt teljesítés került elszámolásra. A 
felújítások céljára kiadott 1.499,1 MFt előirányzat 1.255,4 MFt-ban, 83,7%-
ban teljesült. Az előirányzatok döntően haditechnikai eszközök (híradó, 
lokátor, páncélos gépjármű) felújítására került felhasználásra. 
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A felhalmozási célú kiadások nemzetközi kötelezettségek (CIMIC 
projekt) fedezetére (Afganisztán) 26,0 MFt-ban (100%) kerültek 
felhasználásra. 

 
A módosított kiadási előirányzat 102.135,9 MFt összegben, 96,7%-

ban került felhasználásra.  
  
Az alcím módosított költségvetésének forrásait – a 92.165,9 MFt 

összegű költségvetési támogatáson felül – 8.763,2 MFt működési bevétel, 
528,1 MFt felhalmozási bevétel, valamint 4.156,9 MFt előző évi költségvetési 
előirányzat-maradvány képezte.  

 
A 2013. évre jóváhagyott 4.156,9 MFt összegű előző évi előirányzat-

maradvány 4.135,2 MFt összegben került felhasználásra, a következő 
feladatokra:  

 
Intézményi (csapat) gazdálkodási területen belül:  

- szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatásokra (94,4 MFt),  
- nyelvképzésre (32,3 MFt), 
- nukleáris baleset elhárításra (2,3 M Ft), 
- légiirányítási szolgáltatásra (453,6 MFt), 
- működési célú pénzeszköz átadás CIMIC feladatokra (33,9 MFt),  
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás CIMIC feladatokra (1,5 

MFt), 
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettségekre (304,8 

MFt). 
 

 Központi gazdálkodási területhez kapcsolódóan: 
- központi ellátású szakanyagok, készletbeszerzések, 

szolgáltatások (1.028,3 MFt) 
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettség (55,5 MFt) 
- hazai gyakorlatok és kiképzések központi kiadásai (175,5 MFt) 
- nukleáris baleset elhárítás (17 MFt) 
- Gépjármű Beszerzési Program (52,9 MFt) 
- helikopterek javítása feladat (146,3 MFt) 
- kincstári ingó készletek értékesítésével kapcsolatban (52,8 MFt) 
- ivóvízminőség javításával kapcsolatos feladatok (1 684,1 MFt) 
 

 
Az alcím 105.614,1 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 

61.781,0 MFt-ot tesz ki a csapattagozat előirányzata, 28.147,3 MFt a 
központi terület, 15.685,8 MFt pedig a nemzetközi feladatokra biztosított 
előirányzatok összege. Fő jellemzőik és felhasználási területük a 
következők szerint összegezhetőek: 
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 Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
 
A 2013. évre eredetileg jóváhagyott 65.328,3,0 MFt kiadási 

előirányzat az év folyamán 61.781,0 MFt-ra változott, és 60.878,7 MFt 
összegben, 98,5%-ra teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez 
tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét 
beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 
kiadásainak teljesítését is. A biztosított előirányzatok, az alábbi feladatokra 
kerültek felhasználásra: 

 
- alaptevékenység (58.835,5 MFt) 
- hazai gyakorlatok és kiképzések (89,4 MFt) 
- katasztrófavédelmi feladatok (11,8 MFt) 
- árvízvédelmi feladatok (832,7 MFt) 
- felmentett repülések légtérhasználati díja (453,6 MFt) 
- őrzésvédelmi felad. csp. (3,3 MFt) 
- katonasuli program (1,0 MFt) 
- nyelvképzés (csapat) (32,3 MFt) 
- közfoglalkoztatottakkal kapcs. kiadások (88,9 MFt) 
- altisztavatás (0,3 MFt) 
- Önkéntes Tartalékos Rendszer (22,2 MFt) 
- lakosság egészséges ivóvízzel történő átmeneti ellátása 

(Vízforrás 2013) (383,5 MFt) 
- nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató (68,6 MFt) 
- rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatok (20,7 MFt) 
- Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központ (34,9 MFt). 

 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt 

előirányzat 45.086,0 MFt-ot (73,0%), a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 11.361,6 MFt-ot (18,4%), együttesen a csapat-
költségvetési előirányzatok 91,4 %-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 
44.838,4 MFt, illetve 11.246,3 MFt összegben, összességében 99,4%-ban 
teljesült.  

 
A dologi kiadások 4.992,5 MFt összegű – jelentős mértékű központi 

természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás melletti — módosított előirányzata 
4.477,0 MFt összegben, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai (segély) 325,5 
MFt összegű módosított előirányzata 308,8 MFt-ban teljesült, továbbá az 
egyéb működési célú kiadások 6,0 MFt előirányzata nem került 
felhasználásra. A csapatköltségvetésekben biztosított felhalmozási kiadások 
9,4 MFt összegű előirányzata 8,2 MFt-ban került felhasználásra. 

 
A költségvetés bevételi oldalát – az 59.230,3 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 1.957,5 MFt intézményi működési bevétel és 1,3 MFt 
felhalmozási bevétel, valamint 591,9 MFt előző évi költségvetési előirányzat-
maradvány igénybevétele képezte. 
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Központi gazdálkodási terület 
 

A költségvetési alcím hazai központi logisztikai költségvetésében 2013. 
évben eredetileg 19.267 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Az 
előző évi előirányzat-maradványból a központi gazdálkodási területet érintő 
3.167 MFt jóváhagyását és az év közben biztosított pótelőirányzatokat, 
valamint előirányzat-módosításokat is figyelembe véve az előirányzatok 
összege év végére 28.147,3 MFt-ra módosult, az előző évhez képest 
(12.557,4 MFt) 124,1 %-kal magasabb összegben. Az alcím előirányzatain 
tapasztalható jelentős mértékű emelkedés oka, hogy a védelemgazdasági és 
logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatok 
végrehajtásáról szóló 30/2013. (V.27) HM utasítás, valamint a 42/2013 HM 
KÁT-HVKF együttes intézkedés alapján a 2013. június 23-i hatállyal 
megszüntetett HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal előirányzatainak egy 
része is a 2/2-es alcímen került kimutatásra. 

 
A módosított előirányzat 26.748,8 MFt összegben, 95,0 %-ban 

teljesült (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). A módosított 
kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 20.421,8 MFt (72,6%), 
mely 95,3 %-ban, 19.455,8 MFt-ban teljesült. A felhalmozási előirányzatok 
közül az intézményi beruházások 6.023,4 MFt-os előirányzata (21,39%), 
5.834,7 MFt-ban 96,9%-ban teljesült, míg a felújítás 1.499,1 MFt-os 
előirányzata (5,3%) 1.255,4 MFt-ban került felhasználására, mely 83,7%-os 
teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat részét képezte még 202,9 
MFt egyéb működési (0,7%) célú kiadás.  
 

A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok 
valósultak meg:  

 
Az intézmények logisztikai ellátása katonai- és egyéb szakanyagok 

vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó ellátó 
központ(ok) útján valósult meg. A logisztikai jellegű szakanyagok és 
szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások 
figyelembevételével 10.953,7 MFt állt rendelkezésre a központi gazdálkodási 
területen, melyből 10.324,8 MFt felhasználása történt meg az év végéig. Ez 
az előirányzat biztosította a különböző eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó 
anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését. A katonai 
szervezetek általános központi tevékenységének keretében 2.866,9 MFt 
módosított előirányzat került biztosításra felhalmozási kiadásokra, mely 
2.178,5 MFt értékben teljesült, ezen felül pedig a 202,9 MFt összegben 
jóváhagyott előirányzat-átadás teljes mértékben teljesült. 
 

Az alcímen egyéb központi feladatok végrehajtására 14.123,7 MFt 
összegben rendelkezésre álló előirányzatok terhére 14.042,6 MFt került 
felhasználásra, mely a fegyverzeti, az elektronikai, informatikai, közlekedési, 
páncélos és gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyvédelmi, mérésügyi, 
térképészeti feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve 
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szolgáltatáshoz, árvízvédelemhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, a 
következők szerint: 

- hazai gyakorlatok és kiképzések (3.436,0 MFt) 
-  katasztrófavédelmi feladatok (47,5 MFt) 
-  műszaki fejlesztési programok (12,7 MFt) 
-  híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (717,1 MFt) 
- Gépjármű Beszerzési Program (3.857,9 MFt) 
-   árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (438,7 MFt) 
- K+F programok (26,1 MFt) 
-  helikopte javítás (252,6 MFt) 
-  Gripen repülőgépek bérletével kapcsolatban felmerült hazai kiadások 

(59,0 MFt) 
-  kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének költségei 

(52,8 MFt) 
-  híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő 

program ( 277,7 MFt) 
-  tiszt-, altisztavatás költségei (0,1 MFt) 
-  Önkéntes Tartalékos Rendszer feladatai (658,7 MFt) 
- ivóvízminőség javításával kapcsolatos feladatok (3.821,5 MFt) 
- lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása (vízforrás 2013 

feladat) (370,2 MFt) 
- nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató (2,5 MFt) 
- rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatok (11,5 MFt). 

 
Nemzetközi gazdálkodási terület 

 
Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 
Pénzügyi előirányzatok: 

                                                                                                         
MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 1 343,5 1 340,6 2,9 
Nemzetközi tanfolyamok 3,0 3,0 0,0 
Afrikai szerepvállalás 14,8 13,6 1,2 
Kanadai repülőhajózó képzés 100,0 65,9 34,1 
Cseh repülőhajózó képzés 4,9 4,9 0,0 
Nemzetközi gyakorlatok és 
kiképzések 120,7 93,9 26,8 

UNFICYP 346,4 333,6 12,8 
MFO 192,2 189,9 2,3 
Katonai megfigyelők 45,1 44,0 1,1 
Nemzeti támogatás 1 007,6 840,8 166,8 
AN-26-os pilóták kiadásai 30,1 20,2 9,9 
Afganisztáni szerepvállalás 5 381,1 5 467,3 -86,2 
UNIFIL 8,9 9,0 -0,1 
MH EUFOR Kontingens 635,8 633,9 1,9 
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Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Holland ellentételezés 84,1 84,1 0,0 
KNR ŐBK 23,0 23,0 0,0 
EUTM Mali 110,8 72,4 38,4 
DCM feladatok 21,9 21,5 0,4 
Összesen 9 473,9 9 261,6 212,3 

 
 
Logisztikai előirányzatok: 

                                                                                                                             
MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 735,0 640,3 94,7 
Nemzetközi tanfolyamok 10,4 7,8 2,6 
Kanadai repülőhajózó 
képzés 1,6 0,0 1,6 

UNFICYP 28,7 22,7 6,0 
MFO 2,4 0,0 2,4 
Nemzeti támogatás 1,4 0,0 1,4 
Afganisztáni szerepvállalás 1 188,9 875,5 313,4 
UNIFIL 1,0 0,1 0,9 
MH EUFOR Kontingens 27,1 23,8 3,3 
EUTM Mali 123,1 0,0 123,1 
MH KFOR Kontingens 890,6 888,3 2,3 
Afrikai szerepvállalás 11,6 11,6 0,0 
Nemzetközi gyakorlatok és 
kiképzések 174,6 171,7 2,9 

UNFICYP 126,0 126,0 0,0 
MFO 25,0 25,0 0,0 
Katonai megfigyelők 15,0 15,0 0,0 
AN-26-os pilóták kiadásai 73,2 73,2 0,0 
Afganisztáni szerepvállalás 2 406,1 2 136,0 270,1 
UNIFIL 1,2 1,2 0,0 
MH EUFOR Kontingens 201,6 201,6 0,0 
EUTM Mali 167,4 27,0 140,4 
Összesen 6 211,9 5 246,8 965,1 

 
 Összesen: 

   MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 9 473,9 9 261,6 212,3 

Logisztikai 6 211,9 5 246,8 965,1 

Összesen 15 685,8 14 508,4 1 177,4 
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Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen  
15.685,8 MFt módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az MH 
KFOR Kontingens, a nemzetközi tanfolyamok, az afrikai szerepvállalás, a 
kanadai repülőhajózó képzés, a cseh repülőhajózó képzés, a nemzetközi 
gyakorlatok és kiképzések, az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai- 
félsziget), a katonai megfigyelők, a nemzeti támogatás, az AN-26-os pilóták 
kiadásai, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR 
Kontingens, a holland ellentételezés, a KNR ŐBK (Kabuli Nemzetközi 
Repülőtér Őr és Biztosító Kontingens), az EUTM Mali és a DCM feladatok 
kiadásaira nyújtott fedezetet.  

 
 A 2/2 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 15.685,8 MFt 
módosított előirányzat teljesítése 92,5 %-os volt (14.508,4 MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás 
kiemelt előirányzat részesedése 44,4 %-ot tett ki, összegszerűen ez 6.971,7 
MFt-ot jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 6,3 % (992,3 
MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt 
előirányzatok részesedési aránya együttesen 50,7 % volt. A személyi 
juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 7.977,4 MFt-tal (100,2 %) 
teljesültek. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 46,3 %-ot tett ki, 

összegszerűen ez 7.264,9 MFt volt, amely 6.077,0 MFt -tal (83,6 %) teljesült.  
 
Az egyéb működési célú kiadások 47,5 MFt-os módosított előirányzat 

részesedése 0,3 %-os volt, amely 47,0 MFt-tal (98,9 %) teljesült. Az ellátottak 
pénzbeli juttatása a módosított kiadási előirányzat 0,2 %-át tette ki, 
összegszerűen ez 25,0 MFt-ot jelentett, amely 52,6 MFt-tal teljesült.  

 
A beruházások kiemelt előirányzat 358,4 MFt-os módosított előirányzata 

(2,3 %-os részesedés az alcímre biztosított módosított előirányzatból) 328,4 
MFt-al (91,6 %) teljesült. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 26,0 MFt-os 
módosított előirányzat részesedése 0,2 %-os volt, amely 100%-osan teljesült. 

 
 

Vállalkozási tevékenység 
 

 Az alcím vállalkozási tevékenységet 2013-ban nem folytatott.  
 
 

Vagyon alakulása 
 
Az alcím vagyona 114.295,8 MFt, mely az előző évhez képest 

összességében 4.215 MFt-tal (3,5 %-kal) csökkent. 
 
A befektetett eszközök állománya összesen 873,3 MFt-os, azaz 19,4 %-

os csökkenést mutat, mely az immateriális javak 59,3 MFt-os és a tárgyi 
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eszközök nettó értékének 4.842,8 MFt-os csökkenéséből, illetve az 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4.028,8 MFt-os növekedéséből 
tevődik össze. 
 
 Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 70,0 %. 
 
 A forgóeszközök állománya 3.341,7 MFt-os, (5,7 %-os) csökkenést 
mutat az előző évi értékhez képest. Ezen belül is a készletek 2.206 MFt-tal, az 
egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.934,8 MFt-tal való csökkenése a 
legnagyobb. Ezen túl a követelések értéke 64,6 MFt-tal csökkent, míg a 
pénzeszközök értéke 863,7 MFt-tal nőtt. 
 
 A szállítók állománya az év során 2.255,9 MFt-tal csökkent, így az év 
végi állomány 583,1 MFt. 
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3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
 
Az alcím 2013. évi költségvetési 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 11 330,5 10 307,9 10 307,9 10 861,8 10 692,0 94,4% 98,4% 

  ebből: személyi juttatás 5 739,0 5 840,0 5 840,0 5 255,4 5 197,2 90,6% 98,9% 

központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 133,9 150,0 150,0 117,2 126,7 94,6% 108,1% 

Támogatás 10 080,2 10 157,9 10 157,9 10 424,2 10 424,2 103,4% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 1 436,8 - - 320,4 320,4 22,3% 100,0% 

Létszám (fő)  817,0 815 815,0 815 791 96,8% 97,1% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

(fő) 
2012. évi CCIV. törvény  10 307,9 150,0 10 157,9 5 840,0 815 

Módosítások jogcímenként          

      
Bérkompenzáció: 1159/2013. (III.28.) 
Korm. határozat  2013.XI.20-i 
elszámolással, valamint az 1990/2013. 
(XII.29.) Korm. határozat 

8,3   8,3 6,6  

          

Intézményi működési bev.   -45,0 -45,0      
Működési célú támogatás Áht-n belülről 
(kettős állampolgársági eljárásokkal 
kapcsolatban) 

5,0 5,0   4,0  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,2 2,2      
Felhalmozási célú támogatás Áht-n 
belülről(kettős állampolgársági eljárásokkal 
kapcsolatban) 

5,0 5,0      

2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása: 320,4 320,4 0,0 0,9  

Tárcán belüli átcsoportosítás 258,0 0,0 258,0 -596,1  

Kiadási előirányzatok változása: 553,9 287,6 266,3 -584,6  

Módosított előirányzatok: 10 861,8 437,6 10 424,2 5 255,4 815 

 
A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594 
Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu 
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A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott – hírszerző, 
elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos 
információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti 
Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal 
közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének 
védelmében.  
 

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos 
egyes feladatokról szóló 128/2011. (XII. 2.) HM utasítás alapján a korábban 
3/1 MK Katonai Felderítő Hivatal alcím és a 3/2 MK Katonai Biztonsági Hivatal 
alcím összevonásával megalakult a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
cím.  

 
A cím költségvetési engedélyezett létszámkerete 815 főben került 

meghatározásra, a statisztikai állományi létszám éves átlagban 791 fővel 
teljesült.  

2012. január 1-jétől a működését megkezdő KNBSZ új szervezeti 
struktúrában, új személyi feltételrendszerrel kezdte meg feladatainak 
teljesítését. 2013. évben a szervezeti integráció végrehajtását követően a 
gazdálkodás általános célja az objektumok működőképességének fenntartása, 
a munkafeltételek biztosítása és központi gazdálkodás keretében a 
megkezdett felújítási, kivitelezési munkálatainak irányítása, felügyelete volt. A 
költségvetésben elkülönítve kerültek nyilvántartásba vételre az afganisztáni 
szerepvállalással kapcsolatban a felderítő szaktechnikai rendszer 
kialakításához, folyamatos üzemeltetéséhez szükséges előirányzatok. 
 
 A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 10.307,9 MFt kiadási 
előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 10.861,8 MFt-ra módosult. 
Ebből a működési költségvetés 10.569,0 MFt, a felhalmozási kiadások 292,8 
MFt.  

Az emelkedés a 2012. évi előirányzat-maradvány 320,4 MFt, a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról szóló 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján biztosított 
bérkompenzáció 8,3 MFt, felhalmozási célú átvett pénzeszközként 
(dolgozóknak adott kölcsön nyújtásra) jóváhagyott 2,2 MFt, valamint tárcán 
belüli átcsoportosítások miatt következett be. 

 
Fentieken túlmenően az egyszerűsített honosítási eljáráshoz 

kapcsolódó feladatok költségvetési forrásának biztosításáról szóló 1427/2013. 
(VII. 10.) Korm. határozat értelmében a Szolgálat részére további 10,0 MFt 
pótelőirányzat került biztosításra Áht-n belüli működési (5,0 MFt) és 
felhalmozási (5,0 MFt) célú támogatásként.  
 

A személyi juttatások 5.840,0 MFt eredeti előirányzat az év folyamán 
5.255,4 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 1.428,4 MFt eredeti előirányzat a tárcán belül végrehajtott 
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átcsoportosítások miatt év közben 1.353,6 MFt-ra csökkent. A két kiemelt 
előirányzat 5.197,2,0 MFt-ban (98,9 %-ban), illetve 1.308,2 MFt-ban (96,6 %-
ban) teljesült. 
 
 A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások 35,9 %-ot tettek 
ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 2.976,7 MFt-os összege az év 
folyamán — pót- és célelőirányzatok biztosításával – 3.901,5 MFt-ra módosult, 
amely 3.875,4 MFt-ban (99,3 %) teljesült. 
 

Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 14,8 MFt, 
módosított összege 39,7 MFt. 

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési 
rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a 
alapján a 2012. évi előirányzat-maradvány egy része a keletkezési helyétől 
eltérő költségvetési alcímeken került felhasználásra 39,7 MFt összegben. Ez a 
módosított kiadási előirányzat 0,37 %-a. 

 
A módosított kiadási előirányzatból az ellátottak pénzbeli juttatásai 

(segélyek) 0,17 %-ot tettek ki. Eredeti előirányzata nem volt, amely az év 
során 18,8 MFt-ra módosult és 105,3 %-ban (19,8 MFt) teljesült.  

 
A módosított kiadási előirányzatból az intézményi beruházási 

kiadások 0,34 %-ot tettek ki. A 48,0 MFt összegű eredeti előirányzat 37,1 
MFt-ra módosult, felhasználása 84,1 %-ban teljesült. A nem teljesült 5,9 MFt-
ból 5,.3 MFt következő évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt. 

 
A módosított kiadási előirányzatból a felújítási kiadások 2,33 %-ot 

tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, ez év közben 253,5 
MFt-ra módosult, felhasználása 85,6 %-ban teljesült. A nem teljesült 36,4 MFt 
teljes egészében következő évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány.   

 
A módosított kiadási előirányzatból az egyéb felhalmozási kiadások 

0,02 %-ot tettek ki. Az eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, amely az 
év során 2,2 MFt-ra módosult.  
 

A 10.861,8 MFt módosított kiadási előirányzat összességében 
10.692,0 MFt összegben, 98,4 %-ban került felhasználásra. 

 
 A költségvetés bevételi előirányzat oldalát a költségvetési támogatáson 
(10.424,2 MFt) túl a működési bevétel (105,0 MFt), működési és felhalmozási 
célú támogatás Áht-n belül (5,0-5,0 MFt), felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
– kölcsönök visszatérülése – (2,2 MFt), valamint előző évi előirányzat-
maradvány (320,4 MFt) képezte. 
 
 A címen jelentkező 320,4 MFt összegű 2012. évi előirányzat-
maradvány elsősorban a következő feladatokra nyújtott fedezetet: bizalmi 
kiadásokra (226,0 MFt), a honvédelmi szervezetek működésének az 
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államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) 
Kormányrendelet 28. §-a alapján más alcím előző évi kötelezettségvállalásai 
fedezetére (39,7 MFt), a szervezet diszlokációjával kapcsolatos épület-
felújítási feladatokra (27,5 MFt), áthúzódó szolgáltatási díjakra (23,2 MFt), a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV.26.) Korm. 
határozattal kapott támogatásból fel nem használt összeg visszarendezésére 
(2,8 MFt), valamint bérkompenzációra és annak járulékaira (1,2 MFt). 
 

A címen az alábbi nemzetközi feladat került végrehajtásra: 
 

     MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Afganisztáni szerepvállalás 78,6 75,1 3,5 

NATO Katonai Bizottság 
vezérkarfőnöki szintű értekezlet 9,2 14,5 -5,3 

Összesen 87,8 89,6 -1,8 

 
Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 87,8 MFt 

módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az afganisztáni 
szerepvállalás, valamint az MCC feladat (NATO Katonai Bizottság 
vezérkarfőnöki szintű értekezlet) kiadásaira nyújtott fedezetet.  
 

 A 3-as címen a nemzetközi feladatokra biztosított 87,8 MFt 
módosított előirányzat (a dologi kiadások kiemelt előirányzaton) 89,6 
MFt-tal (102,1%) teljesült.  
 
 A KNBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem 
keletkezett. 
 
 A célszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként 2013. évben 
tartozás- és adósságállománya – az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl – 
nem keletkezett. 
 

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékosság, ésszerűség, 
gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva 
gazdálkodott. A vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2013. évi 
gazdálkodása során nem fordult elő. 
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6. cím: MH Egészségügyi Központ  
 
A cím 2013. évi költségvetési 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 28 128,5 20 711,0 20 711,0 25 922,1 25 802,2 91,7% 99,5% 
  ebből: személyi juttatás 12 260,8 11 649,3 11 649,3 13 160,0 13 073,6 106,6% 99,3% 
            központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
Folyó bevétel 18 502,9 16 400,0 16 400,0 19 931,9 19 994,6 108,1% 100,3% 
Támogatás 9 551,1 4 311,0 4 311,0 5 796,4 5 796,4 60,7% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 268,3 - - 193,8 193,8 72,2% 100,0% 
Létszám (fő)  3 304,0 3 339 3 339 3 339 3 369 102,0% 100,9% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
MFt egy tizedessel, fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye-

zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti 
előirányzat 

20 711,0 16 400,0 4 311,0 11 649,3 3 339 

Módosítások jogcímenként:          
Bérkompenzáció: 1159/2013. (III.28.) Korm. 
határozat  2013.XI.20-i elszámolással, valamint 
a 1990/2013. (XII.23.) Korm. határozat 363,3   363,3 286,0  
A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM rendeletben 
foglaltak alapján előirányzat-átcsoportosítás.  8,3   8,3 6,5  

-  1995/2013. (XII.29.) Korm. határozat alapján 
eü. felsőfokú szakirányú szakképzésre 19,5 MFt                                                                                 19,5  19,5 15,4  

          
Működési célú támogatás Áht-n belülről (OEP 
bevétel) 3 402,0 3 402,0   1 347,6  
Működési célú támogatás Áht-n belülről 65,8 65,8   24,3  
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 64,1 64,1      
2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 193,8 193,8 0,0 0,0  

Tárcán belüli átcsoportosítás 1 094,3 0,0 1 094,3 -169,1  

Kiadási előirányzatok változása: 5 211,1 3 725,7 1 485,4 1 510,7  
2013. évi módosított előirányzat: 25 922,1 20 125,7 5 796,4 13 160,0 3 339 
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A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: (PIR: 
714163)  

 
Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu 
 
Az intézmény a 2013. évet 12 telephelyen kezdte meg. 2013. 02.01-i 

hatállyal kiadásra került Alapító Okiratban foglaltak szerinti elnevezése MH 
Egészségügyi Központ (MH EK) lett. A szervezet átvilágítása során született 
megállapítások értelmében, a racionalizálás érdekében a Honvédelmi 
Minisztérium, mint fenntartó elrendelte 4 telephely megszüntetését, melyből 2 
(Verőce, Budaörsi úti telephely) 2013-ban megszüntetésre került, míg két 
telephely (Virányos úti és a Gyáli úti) felszámolása 2014-ben fog lezárulni.  

 
Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében végez járó-

beteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és 
kutatást, valamint a szervezeti átalakítás következtében kibővült feladataként 
végzi a védelem egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi 
ellátási, a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi 
biztosítás vonatkozásában a honvédelmi szervezetek egészségügyi ellátását 
és továbbképzését. Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más 
intézmények szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, 
a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 2012 októbere óta. 
Külföldi csoportok részére intézeti bemutatók szervezésében is élen járó, 
valamint magas színvonalú akkreditált szakdolgozói tudományos napok 
szervezése terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 
 Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan 
ellátása mellett – a Magyar Honvédség egészségügyi képességének további 
fejlesztése, a minőségi paraméterek fejlesztése, a betegelégedettség 
folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető 
legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. 
 

Az intézmény és a fenntartó továbbra is elkötelezett a Semmelweis 
Tervben az MH EK-ra kirótt nagy szakmai kihívást jelentő feladatok 
végrehajtásával kapcsolatban. A területi ellátási kötelezettség és 
progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl 
kiemelt prioritás az általa ellátandó speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi 
dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai 
színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően a 
Magyar Honvédség különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó 
feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi 
támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának 
egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése. 
 
 Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében az intézmény 2013. évi TVK 
kerete 61.814 súlyszám, az éves teljesített súlyszám Ft összege 11.179,8 MFt 
volt. Az OEP a szervezet által teljesített súlyszámnak a 98%-át finanszírozta 
meg.  
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Az intézet évi átlagos case-mix indexe (CMI) 1,42, mely a finanszírozási 
esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzi, meghaladja az 
országos átlagot (1,13). 
 

A MH EK a járóbeteg ellátás terén országos intézménynek számít az 
igényjogosultak körében, potenciális betegforgalma messze meghaladja a 
rendelkezésre álló finanszírozási forrást. 
 

Az MH EK költségvetési cím költségvetési engedélyezett 
létszámkerete 3.339 főben került meghatározásra. 
 

A cím tényleges átlagos statisztikai állományi létszáma 3.369 főre 
növekedett (a budapesti Árpád kórház egyes feladatainak és az ellátáshoz 
kapcsolódó személyi állomány átvétele miatt), mely az alábbi 
állománycsoportokból tevődött össze: 320 fő tiszt, 337 fő altiszt 19 fő 
szerződéses legénység, 2.693 fő közalkalmazott. 

 

 Az eredeti jóváhagyott kiadási előirányzat az év végi módosított 
előirányzat 79,9 %-a, az eredeti előirányzat összege 20.711,0 MFt volt, mely 
év közben 5.211,1 MFt-tal 25.922,1 MFt-ra emelkedett. 2013. év végén 3.899 
MFt kifizetetlen számlaállomány került kimutatásra az intézmény 
beszámolójában. 
 

 A személyi juttatások 11.649,3 MFt eredeti előirányzata 1.510,7 MFt-
tal 13.160,0 MFt-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 2.944,3 MFt eredeti előirányzata 589,3 MFt-tal 3.533,6 
MFt-ra emelkedett. A személyi juttatások előirányzata 99,3%-ban (13.073,6 
MFt), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzata pedig 99,2%-ban (3.506,6 MFt) teljesült. A két kiemelt előirányzat 
felhasználása a cím összes kiadásainak 64,3 %-át tette ki. 2013. év folyamán 
mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai 
forint juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 
 

Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 30,8 MFt, 
módosított összege 0,0 MFt, amely az ellátottak pénzbeli juttatásaira került 
átcsoportosításra. 

 
A módosított kiadási előirányzatból az ellátottak pénzbeli juttatásai 

eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, az év során 66,6 MFt módosított 
előirányzat volt biztosítva, amely 65,4 MFt-ban, azaz 98,2 %-ban teljesült.  

 
A felhalmozási kiadásokra 3,9 MFt eredeti előirányzat került 

jóváhagyásra, mely évközben 188,2 MFt-ra emelkedett, és 92,5 %-ban  
174,1 MFt összegben teljesült. Ezen kiadások terhére a 2012. évről áthúzódott 
40,9 MFt összegű kifizetetlen számla került kifizetésre, mely a 2012. évben az 
Árpád kórház trauma osztályának átvételéből adódó egyszeri 
struktúraátalakítás OEP által biztosított támogatásából 2013. évben teljesült 
kifizetéseket tartalmazza (mobilröntgen, intenzív betegszállító kocsi, EKG 
készülék beszerzése). Költségvetési támogatásból a katasztrófavédelmi 
feladatokhoz kapcsolódóan egy multifunkciós betegszállító kocsi került 
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beszerzésre, illetve a csapatfeladatokhoz kapcsolódóan egy Cryo Maxi 
készülék, és egy folyékony nitrogéntároló tartály került beszerzésre. OEP 
bevételből az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések 
valósultak meg (gyógyszeradagoló pumpa, infúziós pumpa, EKG holter, 
betegőrző monitorok, extenziós készülék, foggyökér mélységmérő készülék, 
ólomparaván és kiegészítő pajzs, ólomgumi védőkabát). 
 

A dologi kiadások előirányzata az eredeti (6.082,7 MFt) előirányzathoz 
képest 2.891,0 MFt-tal 8.973,7 MFt-ra emelkedett, és 100,1 %-ban 8.982,5 
MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedése alapvetően az MH EK 
működőképességének fenntartásával összefüggő többlet OEP bevételből, 
illetve év végén a HM fejezeten belül, belső átcsoportosítással biztosított 
pótlólagos költségvetési támogatásokból adódott. 

 
A működési bevétel teljesítése a 2012. évihez képest 14,8 %-kal 

csökkent. Intézményi működési bevételekre 900,0 MFt eredeti előirányzat 
került jóváhagyásra, melynek összege 2013. évben változatlan maradt, és az 
erőfeszítések ellenére – POS terminálok kiépítése a nem-fizető betegek 
csökkentése érdekében – 849,5 MFt összegben teljesült. 
 

Az OEP működési bevételekre 2013-ban 15.500,0 MFt eredeti 
előirányzat került jóváhagyásra, mely évközben 3.402 MFt-tal 18.902,0 MFt-ra 
emelkedett, és 18.977,8 MFt összegben teljesült. Az előirányzat emelkedését 
alapvetően az MH EK működőképességének fenntartásával összefüggő 
többlet OEP bevétel teljesítése indokolta. Működési/felhalmozási támogatás 
Áht-n belülről további 129,9 MFt módosított előirányzat mellett 167,3 MFt 
teljesüléssel segítette a szervezet működését. 

  
A dologi kiadások esetében az év során több takarékossági intézkedés 

került bevezetésre (kontrolling rendszer kiépítése, megrendelések 
adminisztrációjának szigorítása, stb).  
 
 A 2013. évi módosított kiadási előirányzat 25.802,2 MFt összegben, 
99,5 %-ban teljesült. A felhasznált összeg 50,8 %-a személyi jellegű kiadás, 
13,6 %-a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 34,6 %-a 
dologi jellegű kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás, míg 0,3 %-a ellátottak 
pénzbeli juttatása.  
 

A 2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege 193,8 MFt 
volt, amely 100%-ban teljesült. Az előirányzat-maradvány gyógyszer, 
vegyszer, egészségügyi szakanyagok, valamint gyógyászati szolgáltatások 
igénybevételére került felhasználásra. 
 

A címen 2013. évben 182,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 28,9 MFt személyi juttatás és 
járulékai, 141,7 MFt dologi kiadás, 11,4 MFt intézményi beruházások kiemelt 
előirányzaton kerül 2014. évben felhasználásra.  

 
Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok 

végrehajtását biztosító fejezet szintű központi logisztikai előirányzatokat is. A 
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6. költségvetési cím 2013. évi 25.922,1 MFt összegű módosított kiadási 
előirányzatából 25.321,4 MFt (98,87%) intézményi, 292,9 MFt (1,13%) 
központi gazdálkodási területre került biztosításra.  
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra a címen 307,8 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az MH KFOR 
Kontingens, az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai-félsziget), a Katonai 
megfigyelők, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR 
Kontingens, az MCC (NATO Katonai Bizottság vezérkarfőnöki szintű 
értekezlet), valamint az EUTM Mali feladat kiadásaira nyújtott fedezetet. 
 

A címen nemzetközi feladatokra biztosított 307,8 MFt módosított 
előirányzat teljesítése 66,7 %-os (205,4 MFt) volt.  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a dologi kiadások 
kiemelt előirányzat részesedése 91,8 %-ot tett ki, összegszerűen ez 282,5 MFt 
volt, mely 191,2 MFt-os összeggel teljesült (67,7 %).  

A beruházások módosított kiadási előirányzata 25,3 MFt volt (8,2 %), 
ami 14,2 MFt-tal teljesült (56,1 %). 
 

Logisztikai előirányzatok: 
MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 62,4 56,8 5,6 

UNFICYP 21,5 10,5 11,0 

MFO 10,2 9,1 1,1 

Katonai megfigyelők 4,6 2,9 1,7 

Afganisztáni szerepvállalás 134,9 96,5 38,4 

UNIFIL 2,5 2,3 0,2 

MH EUFOR Kontingens 6,3 6,1 0,2 

NATO Katonai Bizottság 
vezérkarfőnöki szintű értekezlet 0,4 0,4 0,0 

EUTM Mali 65,0 20,8 44,2 

Összesen 307,8 205,4 102,4 

 
Vagyon alakulása 

 
A cím vagyona 3.928,3 MFt, mely az előző évhez képest 1.388,0 MFt-

tal (26,1 %-kal) csökkent. 
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A befektetett eszközök állománya 1.296,5 MFt-tal (38,2 %-kal) csökkent, 
mely az immateriális javak 53,7 MFt-os és a tárgyi eszközök nettó értékének 
1.242,8 MFt-os csökkenéséből tevődik össze.  
 
 A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 59,7 %. 
 
 A forgóeszközök összességében 91,5 MFt-tal, 4,8 %-kal csökkentek, 
melyen belül a legnagyobb csökkenést (119,1 MFt), a követelések 
állományváltozása mutatja. Ezen kívül a pénzeszközök értéke 22,1 MFt-tal, az 
egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 85,1 MFt-tal csökkent, míg a 
készletek állománya 134,8 MFt-tal nőtt.  
 
 A szállítók év végi állománya 3.899,4 MFt, mely az előző évihez képest 
2.389,7 MFt-tal növekedett. 
 

Az MH EK a követelések behajtása érdekében mindent megtesz. 
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7. cím: Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 
  

Az alcím 2013. évi költségvetési 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 0,0 0,0 8,1 76,3 71,4 - 93,6% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 6,4 58,0 55,3 - 95,3% 

           központi beruházás 0,0 0,0   0,0 0,0 - - 

Folyó bevétel 0,0 0,0   0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 8,1 76,3 76,3 - 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 -   0,0 0,0 - - 

Létszám (fő)  0,0 0 0 0 18 - - 

 
Előirányzat módosítások levezetése 

MFt egy tizedessel, fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye-

zett) 

2012. évi CCIV. törvény            

Módosítások jogcímenként      
2013. évi CXLIV. törvénnyel módosított 
előirányzat 8,1   8,1 6,4   

Bérkompenzáció 1159/2013. (III.28.) 
Korm. határozat  2013.XI.20-i 
elszámolással, valamint a 1990/2013. 
(XII.29.) Korm. határozat 

1,7   1,7 1,4   

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium 
előirányzatainak a Honvédelmi 
Minisztérium fejezet részére történő  
átcsoportosítása a 1580/2013.(VIII.28.) 
Korm. határozat alapján.  

73,4 0,0 73,4 46,2   

Tárcán belüli átcsoportosítás -6,9 0,0 -6,9 4,0   

 Kiadási előirányzatok változása: 68,2 0,0 68,2 51,6 0,0 

Módosított előirányzatok: 76,3 0,0 76,3 58,0 0,0 

 
A 7. cím a Honvédelmi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztérium 

és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. május 31-i együttes 
megállapodásának értelmében az előirányzatok 2013. augusztus 1-jével került 
átcsoportosításra. A cím egyetlen alakulata a Gábor Dénes Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény Alapító Okirata 2014. május 29-
én a 154-29/2013. Nyt. számon elfogadásra került. Az iskolai tanév feladatai 
és munkaterve a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév 
rendjéről, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak 
végrehajtási rendeletei alapján kerültek megtervezésre.  
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A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 

fenntartói jogának átvétele érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1580/2013. (VIII. 28.) Korm. határozattal a Kormány a XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezetet a 7. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium címmel egészítette ki. 

 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény alapján a cím személyi 
juttatások törvényi módosított előirányzata 6,4 MFt, mely év közben 58,0 MFt-
ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó törvényi 
módosított előirányzata 1,7 MFt, mely év közben 16,6 MFt-ra módosult. 

 
A személyi juttatások előirányzata 95,3%-ban (55,3 MFt), a járulékok 

és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 83,1%-ban (13,8 MFt) 
teljesült. A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 
96,8 %-át tette ki. 2013. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig 
az állományba nem tartozók hazai forint juttatásai kifizetésre, a hozzájuk 
tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 

 
A cím statisztikai állományi létszáma éves átlagban 18 fő 

közalkalmazott. 
 

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására eredeti kiadási előirányzat 

nem került jóváhagyásra. Az év során 76,3 MFt előirányzat került 
biztosításra a fenti táblázatban szereplő jogcímeknek megfelelően. Az 
előirányzatok forrását kizárólag költségvetési támogatás biztosította.  

 
A módosított kiadási előirányzat összetétele az alábbiak szerint alakult: 

58,0 MFt személyi juttatások (76,0%), 16,6 MFt munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó (21,8%), 1,7 MFt dologi kiadás (2,2 %).  

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat felhasználása 94,1 %-ot (1,6 

MFt) tett ki, ellátottak pénzbeli juttatásán 0,7 MFt előirányzat nélküli 
felhasználás jelentkezett. 

 

A logisztikai utaltsági rendnek megfelelően dologi kiadások kiemelt 
előirányzatokon csak pénzügyi dologi jellegű előirányzatok kerültek 
jóváhagyásra. Az alcím csak csapatköltségvetéssel rendelkezik, előirányzatait 
kizárólag alaptevékenysége ellátására fordította.  

 
A 2013. évre jóváhagyott előirányzat-maradvány az alcímen nem volt.  
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Vállalkozási tevékenység 
 

 Az alcím vállalkozási tevékenységet 2013. évben nem folytatott.  
 
 

Vagyon alakulása 
 

A cím vagyona 4,9 MFt, mely az előző évhez képest 4,9 MFt-tal (100 
%-kal) növekedett, melynek oka, hogy a cím 2013. augusztus 01-ei hatállyal 
került a fejezet irányítása alá.  

 
A 7. címen befektetett eszközök nem szerepelnek a mérlegben, így a 

vagyon növekedését mind a forgóeszközök állományának, ezen belül a 
pénzeszközök 3,6 MFt-os, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1,3 MFt-os 
növekedése okozza. 
  

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben. 
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C) Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok 

 
Az alcím 2013. évi költségvetési 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 9 586,5 9 721,3 9 721,3  7 651,6 7 549,6 78,8% 86,6% 
Folyó bevétel 0,0 0,0 0,0  1,8 1,8 - 100,0% 
Támogatás 10 946,3 9 721,3 9 721,3  6 162,3 6 162,3 56,3% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 32,8 0,0  0,0 1 487,5 1 392,9 4246,6% 93,6% 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 721,3  9 721,3 0,0 

Egyéb előirányzat-változásokjogcímenként     

− az Európai Unió Mali Kiképző 
Műveletében („EUTM Mali”) történő 
magyar katonai szerepvállalás érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 
7.) Korm. határozat  

+79,9  +79,9  

− a Honvédelmi Minisztérium és a 
Külügyminisztérium közötti, az új NATO 
székház finanszírozásához kapcsolódó 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozat  

-266,2  -266,2  

− Tárgyévi saját bevétel: intézményi 
működési bevétel 

+1,8 +1,8 0,0  

− 2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása 

+1 487,5 +1 487,5   

− Tárcán belüli átcsoportosítás -3 372,7  -3 372,7  

Módosított előirányzat 7 651,6 1 489,3 6 162,3 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

9 721,3 0,0 9 721,3 

Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek -1 803,5  1 489,3  -3 292,8  
  = Működésre, ebből: -3 370,9 1,8  -3 372,7 

    átcsoportosítással adott/kapott 
forrással 

-3 372,7 0,0  -3 372,7 

  intézményi működési bevételi 
többlet 

1,8 1,8 0,0 

  = meghatározott feladatra, ebből: 79,9 0,0  79,9 

    rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére 

79,9 0,0  79,9 

  = tovább finanszírozásra 1 487,5 1 487,5 0,0  

    előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

1 487,5 1 487,5 0,0  

- más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának -266,2 0,0  -266,2 

2013. évi módosított előirányzat 7 651,6 1 489,3 6 162,3 
 
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 

alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM)  
 

 

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 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - 
Támogatás 0,0 100,0 100,0 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  100,0  100,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− Előirányzat módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében az NGM egyetértésével 
(Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 25. § (3) bekezdése alapján) 

-100,0  -100,0  

Módosított előirányzat 0,0  0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek -100,0 0,0 -100,0 

   működésre, ebből: -100,0 0,0 -100,0 

   átcsoportosítással adott/kapott forrással -100,0   -100,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 

 A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 MFt volt, mely  
előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek 
felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások biztosítása érdekében került 
megtervezésre.  
 

Tekintettel arra, hogy az alegységek 2013. évben nem kerültek lehívásra, 
ezért a teljes előirányzat átcsoportosításra került más feladatok ellátására. 
 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 
 
  A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 
jogcímcsoport a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
támogatása és a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása jogcímeket foglalja magába. 

A HM fejezet a civil szervezetek részére a fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM 
rendeletben foglaltak szerint 193,0 MFt támogatást nyújtott, elsősorban sport, 
kulturális, hadisírgondozó, hagyományőrző célokra, továbbá tudományos 
tevékenységre, valamint érdekképviseleti és ún. ernyőszervezetek működési és 
programtámogatására. 

 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 

támogatása 
 

 

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 12,9 27,0 27,0 30,0 28,4 220,2% 94,7% 
Támogatás 15,7 27,0 27,0 27,0 27,0 172,0% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 0,2 0,0 0,0 3,0 3,0 1500,0% 100,0% 
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millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 27,0  27,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     
− 2012. évi előirányzat-maradvány 

előirányzatosítása 
+3,0 +3,0   

Módosított előirányzat 30,0 3,0 27,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 27,0 0,0 27,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek 3,0 3,0 0,0 

   tovább finanszírozásra 3,0 3,0 0,0 

   előző évi előirányzat maradvány jóváhagyása 3,0 3,0   

2013. évi módosított előirányzat 30,0 3,0 27,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (civil szervezetek) 25,4 5,6 19,8 
− egyéb (maradvány átadás, 1862/2013. 

Korm. határozat) 
3,0 0,0 3,0 

Összes kifizetés 28,4 5,6 22,8 

A jogcím előirányzatai terhére a civil szervezetek részére kiírt kulturális 
pályázatok fedezetére 5,5 MFt, a sportegyesületek támogatására 7,9 MFt, a 
hagyományőrző pályázat keretében 6,0 MFt került nyújtásra. A hadisírgondozás 
tárgyban kiírt pályázatok vonatkozásában a tárca 6,0 MFt-ot utalt ki az egyesületek 
részére. A 2013. évi módosított kiadási előirányzat 30,0 MFt, mely 3,0 MFt 
összegben maradvány, illetve 27,0 MFt összegben támogatás forrású. A teljesített 
kiadások összege 28,4 MFt-ot tesz ki, a keletkezett maradvány 1,6 MFt, melyből 
1,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 0,4 MFt kötelezettségvállalással nem 
terhelt szabad előirányzat-maradvány. 

 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 
 

 

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 158,0 140,5 140,5 171,1 167,6 106,1% 98,0% 

Támogatás 158,0 140,5 140,5 171,1 171,1 108,3% 100,0% 
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millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 140,5  140,5 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− Előirányzat-módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében 

+10,1  +10,1  

− Előirányzat módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében az NGM egyetértésével (a 
költségvetési törvény 25. § (3) bekezdése 
alapján) 

+20,5  +20,5  

Módosított előirányzat 171,1 0,0 171,1 0,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 140,5 0,0 140,5 

Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek 30,6 0,0 30,6 

   működésre, ebből: 30,6 0,0 30,6 

   átcsoportosítással adott/kapott forrással 30,6   30,6 

2013. évi módosított előirányzat 171,1 0,0 171,1 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− egyéb (civil szervezetek) 167,6 0,0 167,6 

Összes kifizetés 167,6 0,0 167,6 

 
A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 

jogcím előirányzatai terhére az alábbi szervek részesültek támogatásban: 
 
- A Budapesti Honvéd Sportegyesület részére 2013. évben 96,0 MFt került 

biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően 
hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai 
felkészítését, hozzájárul az igényjogosult állomány egészséges életmódjának 
fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az MH toborzói 
tevékenységében is. 

 
- A Magyar Hadtudományi Társaság részére tudományos programok, 

konferenciák szervezésére, hadtudományi kiadványok elkészítésére 3,0 MFt 
került átutalásra. 
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- A Honvéd Kulturális Egyesület részére 4,0 MFt került biztosításra, melyet 
az Egyesület a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a civil közönség 
irányába történő bemutatására használt fel. Katonaművészek kiállításainak 
szervezésével, honvédelmi hagyományőrző programok rendezésével, 
valamint a Magyar Honvédségben a kultúra terjesztésével járult hozzá a 
szervezet alkalmazottainak művelődéséhez.  
 

- Támogatási szerződés keretében a Honvédszakszervezet, a Honvédségi 
Dolgozók Szakszervezete és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
részére összességében 12,0 MFt támogatást utalt ki a tárca az 
érdekképviseleti munkájuk végzéséhez. 
 

- Az ún. ernyőszervezetek (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos 
Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar 
Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség, Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége) támogatására 
33,8 MFt lett jóváhagyva, ami teljes egészében felhasználásra került. A 
támogatás a szervezetek programjainak és működési költségeinek, valamint 
a tárcával közösen megrendezett programok megvalósításának forrásául 
szolgált. 

 
- A Magyar Atlanti Tanács részére 2,0 MFt került folyósításra, amelyet a 

Tanács a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség 
terjesztése, az európai-atlanti elvek integrálása, valamint az atlanti és a 
nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében használt fel. 

 
- A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti 

Szövetsége támogatására 1,5 MFt került átutalásra a szerződésben foglalt 
feladatok végrehajtására. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem 
hadirokkantjainak, hadiözvegyeinek, hadiárváinak és családtagjaikat tömörítő 
egyesületek összefogása érdekében végez feladatokat, jogsegélyszolgálatot 
működtet. A Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 
részére 1,0 MFt, valamint a Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete és a 
Magyarországi Jogsértettekért Egyesület számára 0,5-0,5 MFt került 
kiutalásra a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően. 

 
- 2013-ban támogatásra került a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti 

Egyesület, a Gloria Victis Polgári Társulás és az Erdélyi Kutatócsoport 
Egyesület, mely szervezetek ukrán, szlovák és román területen segítik a 
hősi halottak kutatását és magyar katonák sírjainak, külhoni emlékművek 
gondozását. A szervezetek támogatása érdekében összesen 9,5 MFt került 
biztosításra. 
 

- Katonai hagyományőrző szervezetek (Batthyány Lovas Bandérium 
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Szolnoki Fúvósegyüttes és 
Huszárzenekar) részére összesen 3,8 MFt támogatás került kiutalásra.  
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A jogcím eredeti előirányzata 140,5 MFt. A 2013. évi módosított előirányzat 
171,1 MFt, mely teljes egészében támogatás forrású. A teljesített kiadások 
összege 167,6 MFt-ot tesz ki, a keletkezett maradvány 3,5 MFt 
kötelezettségvállalással terhelt, és az alábbi civil szervezetek támogatásához 
kapcsolódik: 
- Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (1,5 MFt), 
- Magyar Atlanti Tanács (1,0 MFt), 
- Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (1,0 MFt). 

 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

 

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 2 134,9 1 265,0 1 265,0 1 316,8 1 316,8 61,7% 100,0% 
Folyó bevétel 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 - 100,0% 
Támogatás 2 134,9 1 265,0 1 265,0 1 315,0 1 315,0 61,6% 100,0% 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1.265,0  1.265,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     
− Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét 

ellátó szerv vezetője jogkörében 
+51,8 +1,8 +50,0  

Módosított előirányzat 1.316,8 1,8 1.315,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 1 265,0 0,0 1 265,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

 saját intézménynek 51,8 1,8 50,0 

   működésre, ebből: 51,8 1,8 50,0 

   átcsoportosítással adott/kapott forrással 50,0   50,0 

   intézményi működési bevételi többlet 1,8 1,8   

2013. évi módosított előirányzat 1 316,8 1,8 1 315,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságok 
1.316,8  1.316,8 

Összes kifizetés 1.316,8  1.316,8 
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A Honvédelmi Minisztérium alapítói felügyelete alatt két nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság működött. 

 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és 

adatok részletesen megtalálhatóak az A.) Általános Indoklás rész 3.4. pontjában. 
 

Nemzetközi kártérítés 
 

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 5,4 0,0 0,0 94,9 0,3 5,6% 0,3% 
Előirányzat-maradvány 5,4 0,0 0,0 94,9 0,3 5,6% 0,3% 

 
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 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     
− előző évek előirányzat maradványának 

felhasználása 
94,9 94,9   

Módosított előirányzat 94,9 94,9 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek 94,9 94,9 0,0 

   tovább finanszírozásra 94,9 94,9 0,0 

   előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

94,9 94,9   

2013. évi módosított előirányzat 94,9 94,9 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− egyéb (biztosító) 0,3  0,3 

Összes kifizetés 0,3  0,3 

 
A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi 

módosítások eredményeként 94,9 MFt előző évi előirányzat-maradvány került 
jóváhagyásra, melyből összességében 0,3 MFt került felhasználásra a károk 
megtérítésére. Az előirányzat a nemzetközi katonai együttműködés során okozott 
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károk megtérítésével kapcsolatban felmerülő kiadások biztosításáról szóló 
2241/2004. (IX. 29.) Korm. határozat alapján a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél 
létrehozott „Nemzetközi kártérítés” forgóalapból történő kártérítések kifizetését 
biztosítja. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési 
ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, 
azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával 
összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes 
szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 
történik. 
 
 A forgóalap 94,6 MFt összegű maradványa jellegéből adódóan 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) 
 
 

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 1 857,0 3 284,1 3 284,1 1 932,0 1 932,0 104,0% 100,0% 

Támogatás 3 189,0 3 284,1 3 284,1 600,0 600,0 18,8% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 1 332,0 1 332,0 - 100,0% 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3.284,1  3.284,1 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− 2012. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása 

+1.332,0 +1.332,0   

− Előirányzat módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében az NGM egyetértésével (a 
költségvetési törvény 25. § (3) bekezdése 
alapján) 

-2.684,1  -2.684,1  

Módosított előirányzat 1.932,0 1.332,0 600,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 284,1 0,0 3 284,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek -1 352,1 1 332,0 -2 684,1 

  = működésre, ebből: -2 684,1 0,0 -2 684,1 

  � átcsoportosítással adott/kapott forrással -2 684,1   -2 684,1 

  = tovább finanszírozásra 1 332,0 1 332,0 0,0 

  � 

előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

1 332,0 1 332,0   

2013. évi módosított előirányzat 1 932,0 1 332,0 600,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− egyéb (NSIP) 1.932,0  1.932,0 

Összes kifizetés 1.932,0  1.932,0 

 
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja 

(NATO Security Investment Programme, NSIP) magyarországi végrehajtásával 
kapcsolatos 2013. évi feladatok az alábbi területekre terjedtek ki: 
 

- költségvetési tervezés és gazdálkodás; 
- jogharmonizáció folyamatos fenntartása; 
- Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) titkárság; 
- képességcsomagok megvalósítása. 
 
A 2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzatot (3.284,1 MFt)  

1,332,0 MFt előző évi előirányzat-maradvány növelte. Évközben a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében – NGM egyetértéssel a költségvetési 
törvény 25. § (3) bekezdése alapján – 2.684,1 MFt összegben csökkentésre került. 
A módosított előirányzat 100%-ban felhasználásra került. 

 
Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi 

fedezetét az ágazati célelőirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezi. A 
pénzforgalom a „NATO Biztonsági Beruházási Program” elnevezésű kincstári körön 
kívüli, a Magyar Államkincstár által vezetett pénzforgalmi lebonyolítási számlán 
történik. 

 
Az NSIP megvalósítására 2013-ban 6.035,8 MFt állt rendelkezésre, melyből 

a lebonyolítási számla nyitó egyenlege 3.788,7 MFt, a tárgyévi bevétel pedig 
2.247,1 MFt volt. A tárgyévi bevétel 600,0 MFt költségvetési támogatásból, 24,7 
MFt előző években kiutalt Nemzeti Adminisztrációs Költség működési előleg 
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visszautalásából származó bevételből, 248,6 MFt Magyarország közös 
költségvetéshez való hozzájárulásából és 1.373,8 MFt a NATO tagállamok 
befizetéseiből (idegen pénzeszköz átvétel) teljesült. 

 
A lebonyolítási számláról 2013. évben 2.144,5 MFt felhasználás történt, 

ebből 2.108,2 MFt projektjeinek megvalósítására, 36,2 MFt más tagállam részére 
történő felhalmozási célú pénzeszköz átadásra. 

 
 Képességcsomagok megvalósítása 
 

Magyarország vonatkozásában jelen állapot szerint az alábbi 
képességcsomagok végrehajtása van folyamatban, melyekhez 57 jóváhagyott vagy 
tervezett projekt kapcsolódik: 
 

- A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő 
csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó 
CP5A0035 számú képességcsomag; 

Célja a NATINADS rendszerbe integrálandó légi vezetési rendszer (AirC2) 
létrehozása, amely egy CRC bázisán lehetővé teszi a NATO korai 
előrejelző rendszerével (AWACS) való kapcsolatot, megteremti a 
légtérellenőrzés és a légi irányítás, valamint a vadászrepülő és légvédelmi 
rakétacsapatok harctevékenységének vezetéséhez szükséges technikai 
feltételeket. 

A kapcsolódó projektek 2013. évi pénzügyi teljesítése 23,5 MFt. 

- Az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok 
beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó 
CP5A0044 számú képességcsomag; 

Célja a NATO egységes légvédelmi vezetés-irányítási rendszerébe 
(ACCS) integrált, három dimenzióban felderíteni képes, fix telepítési 
helyű, nagy-hatótávolságú radarok, valamint a radarok ellenőrzését és 
távirányítását biztosító távfelügyeleti rendszer (SRCC) beszerzése, illetve 
telepítése a kijelölt helyszíneken megépítésre kerülő radartornyokra, 
vezetési pontokra, a radarkezelő és kiszolgáló állomány felkészítése az 
üzemeltetési és logisztikai feladatokra. 

A kapcsolódó projektek 2013. évi pénzügyi teljesítése 1.211,6 MFt. 

- A NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket 
tartalmazó CP3A0053 számú képességcsomag; 

Kecskemét és Pápa helyszíneken megvalósításra kerültek a jóváhagyott 
beruházások, mindkét repülőtér alkalmas a NATO általi használatra. A 
Stratégiai Légiszállítási Képesség (StrategicAirliftCapability, SAC) 
Program keretében, három darab Boeing C-17 Globemaster III típusú 
katonai szállító repülőgép került több nemzeti alapon megvásárlásra, majd 
azt követően üzemeltetésre. A SAC befogadó nemzeti támogatás fő 
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feladata 2012-ben a Pápán települt HAW (Nehéz Szállító Ezred) végleges 
műveleti képessége elérésének biztosítása volt. 

A kapcsolódó projektek 2013. évi pénzügyi teljesítése 421,0 MFt. 

- A NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását 
tartalmazó CP5A0109 számú képességcsomag; 

Fő célja a NATO perspektivikus, egységes Légi Vezetési Rendszer 
(ACCS) kiépítése, amely kiegészül egyéb nemzeti fejlesztésekkel is. 

A kapcsolódó projektek 2013. évi pénzügyi teljesítése 452,1 MFt. 
 

Alapítványok, közalapítványok támogatása 
 

Az Alapítványok, közalapítványok támogatása jogcímcsoport a Magyar 
Futball Akadémia Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 
által ellátott feladatok támogatása jogcímeket foglalja magába. 
 

 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 

 

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 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0% 100,0% 
Támogatás 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 - 100,0% 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból sze-
mélyi juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− 2012. évi előirányzat maradvány 
felhasználása 

+50,0 +50,0   

− Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője jogkörében 

+50,0  +50,0  

Módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek 100,0 50,0 50,0 
   működésre, ebből: 50,0 0,0 50,0 
   átcsoportosítással adott/kapott forrással 50,0   50,0 
   tovább finanszírozásra 50,0 50,0 0,0 

  
 előző évi előirányzat maradvány 

jóváhagyása 
50,0 50,0   

2013. évi módosított előirányzat 100,0 50,0 50,0 

1718



  

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− alapítvány 50,0 50,0 0,0 
− egyéb [visszafizetési kötelezettség, 

1624/2012. (XII.18.) Korm. határozat] 
50,0  50,0 

Összes kifizetés 100,0 50,0 50,0 

 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1624/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a 
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása jogcím javára 2012. évben 50 
MFt került átcsoportosításra. A Korm. határozat a tárca részére 2013. február 28-i 
határidővel elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséget írt elő. Ezen összegre 2012. évben már kötelezettségvállalás nem 
történt, így 2013. évben az eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímre 50,0 
MFt maradvány került előirányzatosításra annak visszafizetése érdekében. 

 
Év közben miniszteri hatáskörben 50,0 MFt került átcsoportosításra az 

alapítvány támogatása érdekében. Ennek megfelelően a Magyar Futball 
Akadémia Alapítvány részére – tevékenységének támogatásaként – 50,0 MFt 
került átutalásra. Az Akadémia a támogatást a magyar sport és ezen belül a 
labdarúgás magas szintű fejlesztésére, sportrendezvényeken a Honvéd és a HM 
nevének megjelenítésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal 
labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak képzésére, 
nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére, a gyermekkorú, 
valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball 
utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági 
feltételek biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére 
egészségmegőrzés biztosítására használta fel.  

 
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 
 

 

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 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 100,0% 100,0% 

Támogatás 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 100,0% 100,0% 
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millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− közalapítvány 53,7  53,7 
Összes kifizetés 53,7  53,7 

 
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására 

a tárca 53,7 MFt-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási 
szerződésben foglaltak szerint teljes összegben átutalásra került a 
kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM 
gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére, rekonverziós feladatok 
végrehajtására használta fel. A Közalapítvány 2013. évben 1.108 főt részesített 
segélyben. 
 

 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
 

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a 
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi 
célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcímeket foglalja magába. 
 

  Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 
 

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 4 805,1 4 400,0 4 400,0 3 434,9 3 432,6 71,4% 99,9% 
Támogatás 4 783,7 4 400,0 4 400,0 3 433,8 3 433,8 71,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 22,5 0,0 0,0 1,1 1,1 4,9% 100,0% 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4 400,0  4 400,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     
− 2012. évi előirányzat maradvány 

felhasználása 
+1,1 +1,1   

− Előirányzat módosítás a fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője jogkörében az NGM 
egyetértésével ( a költségvetési törvény 25. 
§ (3) bekezdése alapján) 

-700,0  -700,0  

− a Honvédelmi Minisztérium és a 
Külügyminisztérium közötti, az új NATO 
székház finanszírozásához kapcsolódó 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozat 

-266,2  -266,2  

Módosított előirányzat 3 434,9 1,1 3 433,8 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 4 400,0 0,0 4 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek -698,9 1,1 -700,0 

   működésre, ebből: -700,0 0,0 -700,0 

   átcsoportosítással adott/kapott forrással -700,0   -700,0 

   tovább finanszírozásra 1,1 1,1 0,0 

   előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

1,1 1,1   

 

más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 
- a Honvédelmi Minisztérium és a 
Külügyminisztérium közötti, az új NATO 
székház finanszírozásához kapcsolódó 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozat 
(Fejezetek között megállapodás alapján) 
szerinti változás 

-266,2   -266,2 

2013. évi módosított előirányzat 3 434,9 1,1 3 433,8 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− egyéb (NATO) 3.432,6 3.432,6  

Összes kifizetés 3.432,6 3.432,6  

 
 A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 4.400,0 MFt volt, mely  
1,1 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal 
megemelésre került. Év közben az NGM egyetértésével 700 MFt összegű 
előirányzat került erről a jogcímről a tárca egyéb feladataira átcsoportosításra.  
 

Az új NATO székház építési költségei kapcsán HM-KÜM megállapodás 
keretében az 1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozattal 266,2 MFt összegű fejezetek 
közötti előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra.  

 
A 3.434,9 MFt módosított előirányzatból 3.432,6 MFt teljesült (99,93 %). A 

keletkezett 2,3 MFt összegű előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 

 Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a 
NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a 
Béketámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató Ügynökség) 
költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS1 és SEALIFT2 programokhoz, a 

                                         
1 Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása 
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NAPMA3 költségvetéshez, a NAEW&C4 parancsnokság és AWACS gépek 
működési kiadásaihoz, a SAC5 programhoz, a SHAPE6 Nemzetközi Iskola 
fenntartásához, a GRF7 NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, 
valamint a NATO missziók NBC8 költségeihez. 
 
 

 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

 

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 494,3 430,0 430,0 518,2 518,2 104,8% 100,0% 
Támogatás 500,8 430,0 430,0 511,7 511,7 102,2% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 - 100,0% 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások 
 levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 430,0  430,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     
− 2012. évi előirányzat maradvány 

felhasználása 
+6,5 +6,5   

− Előirányzat módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében  

+1,8  +1,8  

− az Európai Unió Mali Kiképző 
Műveletében („EUTM Mali”) történő 
magyar katonai szerepvállalás érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 
7.) Korm. határozat 

+79,9  +79,9  

Módosított előirányzat 518,2 6,5 511,7 0,0 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
2 Tengeri szállítás 
3 NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség 
4 NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer 
5 Stratégiai Légiszállítási Képesség 
6 Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság 
7 Minősített Készenléti Erők 
8 Nemzeteket terhelő költségek 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 430,0 0,0 430,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek 88,2 6,5 81,7 
   működésre, ebből: 1,8 0,0 1,8 
   átcsoportosítással adott/kapott forrással 1,8   1,8 
   meghatározott feladatra, ebből: 79,9 0,0 79,9 

   

- az Európai Unió Mali Kiképző 
Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar 
katonai szerepvállalás érdekében a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 7.) 
Korm. határozat szerinti változás 

79,9   79,9 

   tovább finanszírozásra 6,5 6,5 0,0 

   előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

6,5 6,5   

 más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
2013. évi módosított előirányzat 518,2 6,5 511,7 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− Egyéb (EU) 518,2 518,2  

Összes kifizetés 518,2 518,2  

 
A feladatra 430,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely  

6,5 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal 
megemelésre került.  

 
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM MALI”) történő magyar 

katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 7.) Korm. 
határozatban foglaltaknak megfelelően a jogcím előirányzata 79,9 MFt összeggel, 
illetve évközben fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás 
következtében 1,8 MFt összeggel növekedett.  

 
Az 518,2 MFt módosított előirányzat 100 %-ban teljesült. 

 
Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek 

finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az 
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő 
hozzájárulást. 
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Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő 
közoktatási megállapodás feladatai 

 

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 10,5 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás 10,5 21,0 21,0 0,0 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 21,0  21,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− Előirányzat módosítás a fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője jogkörében az NGM 
egyetértésével (a költségvetési törvény 25. § 
(3) bekezdése alapján) 

-21,0  -21,0 0,0 

Módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 21,0 0,0 21,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

 saját intézménynek -21,0 0,0 -21,0 

   működésre, ebből: -21,0 0,0 -21,0 

   átcsoportosítással adott/kapott forrással -21,0   -21,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő 

közoktatási megállapodás feladatai előirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség 
biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülőtéren dolgozó NAMO és SAC 
tisztségviselők, valamint a Boeing cég alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás 
szerinti – oktatási költségeire nyújtott fedezetet. A költségvetési törvényben 
jóváhagyott összeg teljes egészében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében – NGM egyetértéssel – átcsoportosításra került a tárcán belül, mivel a 
kedvezményezett iskola — jelzése alapján – nem tartott igényt a támogatás 
nyújtására.  
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8/3 alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 

Az alcím 2013. évi költségvetési 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 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0  - 100,0%- 
Támogatás 1 000,0     0,0%- - 
Előirányzat-maradvány 0,0   0,0 1 000,0  1 000,0  - 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 0,0 0,0 

− 2012. évi előirányzat maradvány 
felhasználása 

1 000,0 1 000,0   

Módosított előirányzat 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek 1 000,0 1 000,0 0,0  

  = tovább finanszírozásra 1 000,0 1 000,0 0,0  

    előző évi előirányzat maradvány 
jóváhagyása 

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

2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2013. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− Egyéb (maradványátadás, Korm. 
határozatok szerint) 

1 000,0  1 000,0 

Összes kifizetés 1 000,0  1 000,0 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 1. számú mellékletében nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat év 
elején került létrehozásra az előző évi maradvány rendezése érdekében. Évközben 
1.000,0 MFt előző évi előirányzat maradvány jóváhagyásra került. A módosított 
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előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével. A kiadások 
teljesítésére az alábbi Korm. határozatokban foglaltak szerint került sor: 

− az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz 
átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 
értelmében 700,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradvány került átcsoportosításra a tárcán belül a 2/2. alcímre. 

− a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy része a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyi állományának 
megerősítése érdekében az 1541/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 
értelmében átcsoportosításra került a Belügyminisztérium részére (105,8 
MFt).  

− a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat 
értelmében 18,5 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradvány átcsoportosításra került a Miniszterelnökség részére.  

− a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy részének felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezeten belüli átcsoportosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat értelmében 
25,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 
átcsoportosításra került a Miniszterelnökség részére.  

− a 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 értelmében 150,0 MFt 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány került 
átcsoportosításra tárcán belül a 2/2. alcímre ( a lakosság egészséges 
ivóvízzel történő ellátása feladat finanszírozása céljából). 

 

X  X  X 
 

 
Összefoglalva: a fejezet 2013. év kiemelt feladataként jelent meg a 

rendelkezésre álló előirányzatok hatékony felhasználása, a személyi járandóságok 
teljes körű biztosítása, a Magyar Honvédség működőképességének fenntartása, 
professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi és a NATO vállalások 
szükségleteinek forrásainak biztosítása. A szervezeti átalakítások eredményeként 
kialakításra került egy stabilizált haderőstruktúra, hatékony irányítási-vezetési 
rendszer, javult az MH megtartó-képessége. 
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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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 266 891,7 241 367,8 11,1 262 325,2 257 217,40,321 666,4-720,4241 378,9 20 946,3

1. Költségvetési szerv 257 105,2 231 646,5 11,1 253 673,6 248 667,80,322 549,8-534,1231 657,6 22 016,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 93 136,9 92 766,5 8,8 93 339,9 92 777,2---1 632,22 196,892 775,3 564,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 867,0 22 528,7 2,3 23 034,6 22 744,0---78,7582,322 531,0 503,6

01/03  Dologi kiadások 124 775,9 107 936,5 -- 122 904,2 119 160,90,313 848,91 118,5107 936,5 14 967,7

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 868,3 865,5--868,3---- 868,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 4 172,7 850,9 -- 1 680,1 1 597,0--829,2--850,9 829,2

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

02/01  Beruházások 8 747,1 3 670,3 -- 8 068,5 7 951,0-45,59 083,7-4 640,03 670,3 4 398,2

02/02  Felújítások 2 361,4 2 523,6 -- 2 380,0 2 096,045,5-397,4208,32 523,6 -143,6

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 1 044,2 1 370,0 -- 1 398,0 1 476,2--28,0--1 370,0 28,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 9 786,5 9 721,3 -- 8 651,6 8 549,6---883,4-186,39 721,3 -1 069,7

9 786,5 9 721,3 -- 8 651,6 8 549,6---883,4-186,39 721,3 -1 069,7

BEVÉTELEK 35 968,0 24 029,8 -- 36 076,3 36 112,9--12 046,5--24 029,8 12 046,5

1. Költségvetési szerv 35 768,0 24 029,8 -- 36 074,5 36 111,1--12 044,7--24 029,8 12 044,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 200,0 -- -- 1,8 1,8--1,8---- 1,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24 192,8 -- -- 9 607,3 9 499,20,39 607,0---- 9 607,3

1. Költségvetési szerv 24 160,0 -- -- 7 119,8 7 106,30,37 119,5---- 7 119,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 32,8 -- -- 2 487,5 2 392,9--2 487,5---- 2 487,5

TÁMOGATÁSOK 215 690,9 217 338,0 11,1 216 641,6 216 641,6--12,9-720,4217 349,1 -707,5

1. Költségvetési szerv 203 744,6 207 616,7 11,1 210 479,3 210 479,3--3 385,6-534,1207 627,8 2 851,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 11 946,3 9 721,3 -- 6 162,3 6 162,3---3 372,7-186,39 721,3 -3 559,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 24 540,0 25 469,0 -- 25 469,0 24 461,0------25 469,0 --

1. Költségvetési szerv 24 540,0 25 469,0 -- 25 469,0 24 461,0------25 469,0 --

LÉTSZÁMKERET 25 255,0 -- -- -- 24 702,0-------- --

1. Költségvetési szerv 25 255,0 -- -- -- 24 702,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 960,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 036,3

1731
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium ( 16019 Nem bontott előirányzatok )1

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

Honvédelmi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )11

KIADÁSOK 5 238,6 4 803,9 -- 4 239,2 4 033,5---511,0-53,74 803,9 -564,7 -- --

1 Működési költségvetés 5 231,5 4 767,9 -- 4 225,3 4 024,6---488,9-53,74 767,9 -542,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 171,7 3 362,6 -- 2 948,8 2 877,4---415,31,53 362,6 -413,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 475,0 2 706,9 -- 2 476,6 2 446,2---231,81,52 706,9 -230,3

Nem rendszeres személyi juttatások 549,0 615,2 -- 427,6 390,3---187,6--615,2 -187,6

Külső személyi juttatások 147,7 40,5 -- 44,6 40,9--4,1--40,5 4,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

826,3 888,2 -- 782,8 750,5---105,80,4888,2 -105,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 797,6 844,3 -- 752,1 719,8---92,60,4844,3 -92,2

Egészségügyi hozzájárulás 20,8 34,0 -- 24,2 24,2---9,8--34,0 -9,8

Táppénz hozzájárulás 7,9 9,9 -- 6,5 6,5---3,4--9,9 -3,4

 / 3 Dologi kiadások 660,0 500,0 -- 383,5 286,5---60,9-55,6500,0 -116,5 -- --

Készletbeszerzés 122,1 61,3 -- 50,2 46,7---11,1--61,3 -11,1

Kommunikációs szolgáltatások 0,4 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 49,2 118,1 -- 35,7 32,5---82,4--118,1 -82,4

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 53,5 62,4 -- 47,7 34,0---14,7--62,4 -14,7

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 9,2 8,2 -- 10,5 10,3--2,3--8,2 2,3

Költségvetési befizetések 330,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 29,4 0,8 -- 52,1 45,1--51,3--0,8 51,3

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1,3 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 64,5 249,2 -- 187,3 117,9---6,3-55,6249,2 -61,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 10,8 10,8--10,8---- 10,8 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 573,5 17,1 -- 99,4 99,4--82,3--17,1 82,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 0,7 17,1 -- 99,4 99,4--82,3--17,1 82,3

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 96,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

0,7 -- -- -- 2,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) -- 17,1 -- -- --------17,1 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

561,5 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,1 36,0 -- 13,9 8,9---22,1--36,0 -22,1 -- --

 / 1 Beruházások -- 1,0 -- 7,7 4,3--6,7--1,0 6,7 -- --1732
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 / 2 Felújítások -- 35,0 -- -- -----35,0--35,0 -35,0 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7,1 -- -- 6,2 4,6--6,2---- 6,2 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7,1 -- -- 6,2 4,6--6,2---- 6,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

7,1 -- -- -- 3,9-------- --

BEVÉTELEK 17,4 25,0 -- 78,3 78,2--53,3--25,0 53,3 -- --

1 Működési költségvetés 17,4 25,0 -- 78,3 78,2--53,3--25,0 53,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 17,4 25,0 -- 21,8 21,8------25,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 17,4 25,0 -- 21,8 21,8------25,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 56,5 56,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 3,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 53,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 283,7 -- -- 162,6 137,6--162,6---- 162,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 277,7 -- -- 161,5 136,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,0 -- -- 1,1 1,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 4 099,3 4 778,9 -- 3 998,3 3 998,3---726,9-53,74 778,9 -780,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 4 097,8 4 742,9 -- 3 985,6 3 985,6------4 742,9 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1,5 36,0 -- 12,7 12,7------36,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 161,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 180,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 496 511 -- ----511 -- -- 488511

LÉTSZÁMKERET 522 -- -- ------ -- -- 499--

Egyéb HM szervezetek ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )21

KIADÁSOK 13 076,4 12 879,4 -- 46 428,0 46 064,2--37 273,3-3 724,712 879,4 33 548,6 -- --

1 Működési költségvetés 12 930,3 12 779,4 -- 43 881,6 43 298,7--30 395,2707,012 779,4 31 102,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 111,8 4 224,0 -- 3 540,5 3 505,6---727,744,24 224,0 -683,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 242,7 2 201,1 -- 2 315,0 2 267,1------2 201,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 694,5 1 847,0 -- 1 104,4 1 116,3------1 847,0 --

Külső személyi juttatások 174,6 175,9 -- 121,1 122,2------175,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 077,5 1 054,9 -- 918,6 893,3---148,312,01 054,9 -136,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 013,1 988,0 -- 853,4 828,0------988,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 54,4 58,8 -- 57,6 58,1------58,8 --

Táppénz hozzájárulás 10,0 8,1 -- 7,6 7,0------8,1 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- -- -- -- 0,2-------- --

 / 3 Dologi kiadások 6 716,3 7 029,9 -- 38 483,9 38 078,5--30 803,2650,87 029,9 31 454,0 -- --

Készletbeszerzés 356,9 585,8 -- 94,4 80,8------585,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 9,8 18,1 -- 7,2 7,0------18,1 --

Szolgáltatás 3 721,6 4 608,4 -- 27 368,0 27 095,7------4 608,4 --1733
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Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 438,8 706,7 -- 5 498,0 5 401,2------706,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 84,0 -- -- 4 734,5 4 733,0-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 564,2 449,2 -- 63,2 51,9------449,2 --

Költségvetési befizetések 420,6 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 972,2 652,1 -- 672,7 664,4------652,1 --

Realizált árfolyamveszteségek 17,8 -- -- 2,0 2,2-------- --

Egyéb dologi kiadások 130,4 9,6 -- 43,9 42,3------9,6 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 344,5 332,8--344,5---- 344,5 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 024,7 470,6 -- 594,1 488,5--123,5--470,6 123,5 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 8,8 -- -- 482,4 488,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 8,8 -- -- -- 488,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 64,0 -- -- 111,7 ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 64,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

594,4 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 357,5 470,6 -- -- --------470,6 --

2 Felhalmozási költségvetés 146,1 100,0 -- 2 546,4 2 765,5--6 878,1-4 431,7100,0 2 446,4 -- --

 / 1 Beruházások 68,1 -- -- 1 216,8 1 371,3--5 856,8-4 640,0-- 1 216,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 68,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 279,3 278,1--71,0208,3-- 279,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 78,0 100,0 -- 1 050,3 1 116,1--950,3--100,0 950,3 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 474,9 474,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 474,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 78,0 100,0 -- 425,1 491,2------100,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 53,2-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 78,0 100,0 -- 425,1 438,0------100,0 --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 0,3 ---------- --

Lakástámogatás -- -- -- 150,0 150,0-------- --

BEVÉTELEK 931,6 759,6 -- 4 045,9 4 095,7--3 286,3--759,6 3 286,3 -- --

1 Működési költségvetés 832,0 659,6 -- 2 595,2 2 364,7--1 935,6--659,6 1 935,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 734,8 419,6 -- 1 445,8 1 383,7------419,6 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 615,4 339,6 -- 1 414,6 1 336,3------339,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 114,0 80,0 -- 31,2 47,3------80,0 --

Kamatbevételek 5,4 -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek 5,4 -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 58,7 20,0 -- 1 041,1 925,3------20,0 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2,1 -- -- -- 487,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0,9 -- -- -- 365,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5,4 -- -- -- 58,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 16,0 20,0 -- -- 14,0------20,0 --1734
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Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

34,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 38,5 220,0 -- 108,3 55,7------220,0 --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,1 -- -- -- 0,6-------- --

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

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 38,4 -- -- -- 3,1-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- 220,0 -- -- 51,9------220,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 99,6 100,0 -- 1 450,7 1 731,0--1 350,7--100,0 1 350,7 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 200,0 200,0-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3,5 -- -- 847,9 997,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

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

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 997,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

3,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

96,1 100,0 -- 402,8 534,0------100,0 --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 1,5-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 34,3-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

96,1 100,0 -- 402,8 498,2------100,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 134,6 -- -- 1 011,9 1 011,3--1 011,9---- 1 011,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 2 128,2 -- -- 678,9 678,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,4 -- -- 333,0 333,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 11 015,7 12 119,8 -- 41 370,2 41 370,2--32 975,1-3 724,712 119,8 29 250,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 10 957,5 12 119,8 -- 41 063,2 41 063,2------12 119,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 58,2 -- -- 307,0 307,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 005,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 413,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 703 640 -- ----640 -- -- 696640

LÉTSZÁMKERET 625 -- -- ------ -- -- 795--

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )31

KIADÁSOK 72 017,2 64 671,9 -- 36 113,5 36 133,30,3-28 777,1218,464 671,9 -28 558,4 -- --

1 Működési költségvetés 68 833,8 62 691,0 -- 35 352,3 35 374,80,3-27 557,4218,462 691,0 -27 338,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 358,8 2 175,3 -- 804,8 804,8---1 385,014,52 175,3 -1 370,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 318,6 1 274,1 -- 584,5 581,9------1 274,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 833,3 819,5 -- 188,8 192,1------819,5 --

Külső személyi juttatások 206,9 81,7 -- 31,5 30,8------81,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

496,8 420,0 -- 179,8 179,8---244,13,9420,0 -240,2 -- --

1735
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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

Társadalombiztosítási járulék 470,1 382,0 -- 167,6 167,7------382,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 19,4 31,1 -- 10,2 10,1------31,1 --

Táppénz hozzájárulás 5,1 4,7 -- 1,3 1,3------4,7 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 2,2 2,2 -- 0,7 0,7------2,2 --

 / 3 Dologi kiadások 65 942,0 60 088,9 -- 34 246,1 34 245,90,3-26 043,1200,060 088,9 -25 842,8 -- --

Készletbeszerzés 4,5 9,6 -- 0,7 0,7------9,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 4,7 3,6 -- 1,7 1,7------3,6 --

Szolgáltatás 46 718,5 50 757,6 -- 30 693,1 30 702,5------50 757,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 11 169,5 8 872,3 -- 3 347,7 3 289,9------8 872,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 7 217,5 4,6 -- 37,3 97,2------4,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 12,7 12,7 -- 6,3 6,3------12,7 --

Költségvetési befizetések 203,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 446,7 421,0 -- 154,5 142,1------421,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 8,4 -- -- -- ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 18,8 -- -- 0,1 0,1-------- --

Egyéb dologi kiadások 136,8 7,5 -- 4,7 5,4------7,5 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 6,8 0,4--6,8---- 6,8 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,2 6,8 -- 114,8 143,9--108,0--6,8 108,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 17,3 -- -- 114,8 143,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 17,3 -- -- -- 143,9-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

11,1 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7,8 6,8 -- -- --------6,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 3 183,4 1 980,9 -- 761,2 758,5---1 219,7--1 980,9 -1 219,7 -- --

 / 1 Beruházások 1 761,9 166,2 -- 188,7 188,7--22,5--166,2 22,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 761,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 820,5 864,7 -- 343,6 340,9---521,1--864,7 -521,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 601,0 950,0 -- 228,9 228,9---721,1--950,0 -721,1 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 601,0 750,0 -- 228,9 228,9------750,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 111,5 -- -- -- 61,5-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 489,5 750,0 -- 228,9 167,4------750,0 --

Lakástámogatás -- 200,0 -- -- --------200,0 --

BEVÉTELEK 4 662,2 1 600,0 -- 1 442,9 1 428,9---157,1--1 600,0 -157,1 -- --

1 Működési költségvetés 2 394,5 850,0 -- 1 045,4 1 031,4--195,4--850,0 195,4 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 013,9 850,0 -- 392,8 365,3------850,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 826,2 604,0 -- 294,6 283,0------604,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 187,7 246,0 -- 98,2 82,2------246,0 --

Kamatbevételek -- -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,1-------- --1736



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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 1 373,2 -- -- 651,0 664,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0,3 -- -- -- 660,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 2,2 -- -- -- 3,6-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

1 370,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7,4 -- -- 1,6 1,6-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 7,4 -- -- -- 1,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 267,7 750,0 -- 397,5 397,5---352,5--750,0 -352,5 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 0,2 0,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 661,6 -- -- 146,1 146,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 661,6 -- -- -- 146,1-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

606,1 750,0 -- 251,2 251,2------750,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

601,0 750,0 -- 251,2 251,2------750,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 231,7 -- -- 651,3 685,10,3651,0---- 651,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 2 936,5 -- -- 370,3 404,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 295,2 -- -- 281,0 281,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 64 747,4 63 071,9 -- 34 019,3 34 019,3---29 271,0218,463 071,9 -29 052,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 63 974,8 61 851,3 -- 33 919,4 33 919,4------61 851,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 772,6 1 220,6 -- 99,9 99,9------1 220,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 624,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 360 336 -- ----336 -- -- 160336

LÉTSZÁMKERET 336 -- -- ------ -- -- ----

Magyar Honvédség ( 02111 Szárazföldi és hátországvédelem )2

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

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )12

KIADÁSOK 21 489,6 20 959,2 3,0 24 418,6 23 735,3--3 146,0310,420 962,2 3 456,4 -- --

1 Működési költségvetés 21 384,4 20 759,2 3,0 24 290,9 23 623,5--3 218,3310,420 762,2 3 528,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 13 665,6 14 315,7 2,4 15 514,7 15 441,6--952,2244,414 318,1 1 196,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 8 259,5 8 880,7 -- 9 463,6 9 403,9------8 880,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 4 883,8 5 038,2 -- 5 613,9 5 563,0------5 038,2 --

Külső személyi juttatások 522,3 396,8 -- 437,2 474,7------396,8 --

Személyi juttatások (nem bontott) -- -- 2,4 -- --------2,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 423,8 3 540,8 0,6 3 895,7 3 851,4--288,366,03 541,4 354,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 3 257,9 3 316,0 -- 3 673,9 3 624,3------3 316,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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

Egészségügyi hozzájárulás 124,5 189,8 -- 185,2 188,2------189,8 --

Táppénz hozzájárulás 39,0 32,7 -- 34,1 36,6------32,7 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 2,4 2,3 -- 2,5 2,3------2,3 --

Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) -- -- 0,6 -- --------0,6 --

 / 3 Dologi kiadások 3 115,0 2 862,4 -- 4 234,6 3 680,7--1 372,2--2 862,4 1 372,2 -- --

Készletbeszerzés 544,1 592,1 -- 1 204,6 951,7------592,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 376,0 354,6 -- 332,9 317,1------354,6 --

Szolgáltatás 833,4 1 051,0 -- 986,6 856,1------1 051,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 449,8 548,1 -- 676,9 545,1------548,1 --

Általános forgalmi adó-befizetés 14,0 -- -- 24,5 85,0-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 75,5 99,9 -- 648,5 577,2------99,9 --

Költségvetési befizetések 602,3 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 151,7 15,8 -- 302,1 261,8------15,8 --

Realizált árfolyamveszteségek 2,1 -- -- -- 15,1-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,5 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 65,6 200,9 -- 58,5 71,6------200,9 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 70,3 74,2--70,3---- 70,3 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 180,0 40,3 -- 575,6 575,6--535,3--40,3 535,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 575,6 575,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 575,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1 112,8 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 67,2 40,3 -- -- --------40,3 --

2 Felhalmozási költségvetés 105,2 200,0 -- 127,7 111,8---72,3--200,0 -72,3 -- --

 / 1 Beruházások -- -- -- 38,8 10,1--38,8---- 38,8 -- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 4,5 4,5--4,5---- 4,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 105,2 200,0 -- 84,4 97,2---115,6--200,0 -115,6 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1,4 1,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 1,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 105,2 200,0 -- 83,0 95,8------200,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 105,2 200,0 -- 83,0 95,8------200,0 --

BEVÉTELEK 268,7 400,0 -- 1 167,0 1 174,5--767,0--400,0 767,0 -- --

1 Működési költségvetés 159,2 200,0 -- 1 083,4 1 081,9--883,4--200,0 883,4 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 159,2 200,0 -- 660,8 676,5------200,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 124,2 157,6 -- 558,3 516,3------157,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 35,0 42,4 -- 102,5 160,1------42,4 --

Kamatbevételek -- -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 386,2 371,6-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
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hatáskörű 

módosítás
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módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 371,6-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 36,4 33,8-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 33,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 109,5 200,0 -- 83,6 92,6---116,4--200,0 -116,4 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 0,6 0,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

109,5 200,0 -- 83,0 92,0------200,0 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

109,5 200,0 -- 83,0 92,0------200,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 666,5 -- -- 622,9 622,9--622,9---- 622,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 2 666,5 -- -- 611,3 611,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 11,6 11,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 19 142,4 20 559,2 3,0 22 628,7 22 628,7--1 756,1310,420 562,2 2 066,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 19 130,5 20 559,2 3,0 22 599,0 22 599,0------20 562,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 11,9 -- -- 29,7 29,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 588,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 690,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 3 719 3 962 -- ----3 962 -- -- 4 1043 962

LÉTSZÁMKERET 3 287 -- -- ------ -- -- 4 169--

MH ÖHP és alárendelt szervezetei ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )22

KIADÁSOK 105 341,4 97 313,2 -- 105 614,1 102 135,9--6 059,92 241,097 313,2 8 300,9 -- --

1 Működési költségvetés 96 780,9 92 118,1 -- 97 697,8 94 683,2--3 338,72 241,092 118,1 5 579,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 51 829,2 51 199,6 -- 52 057,7 51 821,7---672,01 530,151 199,6 858,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 32 680,5 35 595,1 -- 32 413,0 32 382,4------35 595,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 18 602,9 15 576,5 -- 19 263,7 19 053,1------15 576,5 --

Külső személyi juttatások 545,8 28,0 -- 381,0 386,2------28,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

12 319,0 12 252,1 -- 12 353,9 12 240,4---300,5402,312 252,1 101,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 11 786,3 11 482,3 -- 11 587,3 11 514,1------11 482,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 384,5 636,2 -- 611,0 581,6------636,2 --

Táppénz hozzájárulás 146,8 132,1 -- 138,0 124,5------132,1 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 1,4 1,5 -- 17,6 20,2------1,5 --

 / 3 Dologi kiadások 32 212,5 28 395,9 -- 32 679,2 30 009,8--3 974,7308,628 395,9 4 283,3 -- --

Készletbeszerzés 13 227,3 9 141,1 -- 12 942,5 11 347,6------9 141,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 65,8 57,4 -- 76,4 63,4------57,4 --

Szolgáltatás 11 820,0 14 092,8 -- 9 684,2 8 998,0------14 092,8 --

Vásárolt közszolgáltatások 946,9 -- -- 3 009,0 3 009,0-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 4 798,5 4 648,9 -- 5 417,0 5 082,6------4 648,9 --
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Általános forgalmi adó-befizetés 328,0 19,8 -- 132,2 326,0------19,8 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 166,8 161,5 -- 180,5 143,3------161,5 --

Költségvetési befizetések 59,2 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 529,7 154,4 -- 1 077,8 872,6------154,4 --

Realizált árfolyamveszteségek 35,7 -- -- -- 14,5-------- --

Egyéb dologi kiadások 225,2 113,4 -- 159,6 152,8------113,4 --

Kamatfizetések 9,4 6,6 -- -- --------6,6 --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) 9,4 6,6 -- -- --------6,6 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 350,5 361,4--350,5---- 350,5 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 420,2 270,5 -- 256,5 249,9---14,0--270,5 -14,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 209,0 202,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 202,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 105,7 -- -- 47,5 47,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 105,7 -- -- -- 47,0-------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 314,5 270,5 -- -- --------270,5 --

2 Felhalmozási költségvetés 8 560,5 5 195,1 -- 7 916,3 7 452,7--2 721,2--5 195,1 2 721,2 -- --

 / 1 Beruházások 6 851,9 3 451,2 -- 6 391,2 6 171,3-45,52 985,5--3 451,2 2 940,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 6 851,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 1 540,9 1 623,9 -- 1 499,1 1 255,445,5-170,3--1 623,9 -124,8 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 167,7 120,0 -- 26,0 26,0---94,0--120,0 -94,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1,5 1,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 1,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 167,7 120,0 -- 24,5 24,5------120,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 167,7 120,0 -- -- 24,5------120,0 --

BEVÉTELEK 11 251,3 4 695,2 -- 9 291,3 9 212,5--4 596,1--4 695,2 4 596,1 -- --

1 Működési költségvetés 11 073,1 4 095,2 -- 8 763,2 8 695,9--4 668,0--4 095,2 4 668,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 4 781,5 3 795,2 -- 5 482,5 5 511,3--1 687,3--3 795,2 1 687,3

Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 051,8 3 026,0 -- 5 386,3 4 643,7--2 360,3--3 026,0 2 360,3

ÁFA bevételek, visszatérülések 729,6 769,2 -- 96,2 867,5---673,0--769,2 -673,0

Kamatbevételek 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 6 012,1 -- -- 2 865,8 2 760,4--2 865,8---- 2 865,8

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 68,0 -- -- -- 2 615,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33,6 -- -- -- 145,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

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

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

5 910,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 279,5 300,0 -- 414,9 424,2--114,9--300,0 114,91740



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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 pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 4,7 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 274,8 -- -- -- 424,2-------- --

Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről 
(nem bontott)

-- 300,0 -- -- --------300,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 178,2 600,0 -- 528,1 516,6---71,9--600,0 -71,9 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- 600,0 -- -- --------600,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2,5 -- -- 528,1 516,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

2,5 -- -- -- 41,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 474,9-------- --

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

175,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 138,4 -- -- 4 156,9 4 135,2--4 156,9---- 4 156,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 10 427,4 -- -- 3 849,3 3 827,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2 711,0 -- -- 307,6 307,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 85 108,5 92 618,0 -- 92 165,9 92 165,9---2 693,12 241,092 618,0 -452,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 78 884,7 88 022,9 -- 85 227,2 85 227,2------88 022,9 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 6 223,8 4 595,1 -- 6 938,7 6 938,7------4 595,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 156,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 377,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 15 141 15 866 -- ----15 866 -- -- 14 83515 866

LÉTSZÁMKERET 16 187 -- -- ------ -- -- 14 846--

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )3

KIADÁSOK 11 330,5 10 307,9 -- 10 861,8 10 692,0--545,68,310 307,9 553,9 -- --

1 Működési költségvetés 11 293,1 10 259,9 -- 10 569,0 10 440,3--300,88,310 259,9 309,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 739,0 5 840,0 -- 5 255,4 5 197,2---591,26,65 840,0 -584,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 5 739,0 5 840,0 -- 5 255,4 5 197,2------5 840,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 480,4 1 428,4 -- 1 353,6 1 308,2---76,51,71 428,4 -74,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 480,4 1 428,4 -- 1 353,6 1 308,2------1 428,4 --

 / 3 Dologi kiadások 3 628,4 2 976,7 -- 3 901,5 3 875,4--924,8--2 976,7 924,8 -- --

Szolgáltatás -- 305,5 -- 3 901,5 3 875,4------305,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -- 61,8 -- -- --------61,8 --

Egyéb dologi kiadások 3 628,4 2 609,4 -- -- --------2 609,4 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 18,8 19,8--18,8---- 18,8 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 445,3 14,8 -- 39,7 39,7--24,9--14,8 24,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 39,7 39,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 39,7-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

425,9 -- -- -- ---------- --

1741



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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 19,4 14,8 -- -- --------14,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 37,4 48,0 -- 292,8 251,7--244,8--48,0 244,8 -- --

 / 1 Beruházások 17,5 48,0 -- 37,1 31,2---10,9--48,0 -10,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 17,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 253,5 217,1--253,5---- 253,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19,9 -- -- 2,2 3,4--2,2---- 2,2 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 10,2 -- -- 2,2 3,4-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 10,2 -- -- 2,2 3,4-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

9,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 133,9 150,0 -- 117,2 126,7---32,8--150,0 -32,8 -- --

1 Működési költségvetés 111,2 150,0 -- 110,0 113,0---40,0--150,0 -40,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 111,2 150,0 -- 105,0 108,0------150,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 111,2 150,0 -- 105,0 108,0------150,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 5,0 5,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 5,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,7 -- -- 7,2 13,7--7,2---- 7,2 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 5,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 5,0 5,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

17,1 -- -- 2,2 8,7-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

17,1 -- -- 2,2 8,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 436,8 -- -- 320,4 320,4--320,4---- 320,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 427,1 -- -- 292,9 292,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 9,7 -- -- 27,5 27,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 10 080,2 10 157,9 -- 10 424,2 10 424,2--258,08,310 157,9 266,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 10 035,2 10 109,9 -- 10 134,3 10 166,1------10 109,9 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 45,0 48,0 -- 289,9 258,1------48,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 320,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 179,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 817 815 -- ----815 -- -- 791815

LÉTSZÁMKERET 805 -- -- ------ -- -- 805--

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )4

KIADÁSOK 483,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 417,7 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 417,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

417,7 -- -- -- ---------- --
1742



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban
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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

2 Felhalmozási költségvetés 65,3 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 65,3 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

65,3 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -483,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

MH Honvédkórház ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )6

KIADÁSOK 28 128,5 20 711,0 -- 25 922,1 25 802,2--4 820,0391,120 711,0 5 211,1 -- --

1 Működési költségvetés 28 080,8 20 707,1 -- 25 733,9 25 628,1--4 635,7391,120 707,1 5 026,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 12 260,8 11 649,3 -- 13 160,0 13 073,6--1 202,8307,911 649,3 1 510,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 8 492,8 8 375,6 -- 9 348,6 9 324,4------8 375,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 3 548,1 3 256,5 -- 3 702,3 3 635,3------3 256,5 --

Külső személyi juttatások 219,9 17,2 -- 109,1 113,9------17,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 243,2 2 944,3 -- 3 533,6 3 506,6--506,283,12 944,3 589,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 2 998,5 2 668,8 -- 3 143,1 3 130,5------2 668,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 166,9 195,3 -- 215,5 200,0------195,3 --

Táppénz hozzájárulás 28,0 30,4 -- 25,6 26,1------30,4 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 49,8 49,8 -- 149,4 150,0------49,8 --

 / 3 Dologi kiadások 12 501,7 6 082,7 -- 8 973,7 8 982,5--2 890,90,16 082,7 2 891,0 -- --

Készletbeszerzés 6 120,3 1 601,1 -- 4 760,6 4 934,6------1 601,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 844,6 578,4 -- 606,9 411,0------578,4 --

Szolgáltatás 3 120,0 2 698,4 -- 1 885,8 1 788,3------2 698,4 --

Vásárolt közszolgáltatások -- -- -- 2,8 2,8-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 004,7 1 154,7 -- 1 315,0 1 365,9------1 154,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 26,7 -- -- 26,0 29,8-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 4,6 9,6 -- 1,4 2,5------9,6 --

Költségvetési befizetések 13,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 172,7 16,9 -- 278,8 281,2------16,9 --

Realizált árfolyamveszteségek -- -- -- -- 0,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 90,0 20,9 -- 86,3 100,4------20,9 --

Egyéb dologi kiadások 104,3 2,7 -- 10,1 65,6------2,7 --

Kamatfizetések -- -- -- -- 0,2-------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) -- -- -- -- 0,2-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 66,6 65,4--66,6---- 66,6 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 75,1 30,8 -- -- -----30,8--30,8 -30,8 -- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

1743



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban
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Intézményi 
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2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 66,6 30,8 -- -- --------30,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 47,7 3,9 -- 188,2 174,1--184,3--3,9 184,3 -- --

 / 1 Beruházások 47,7 3,9 -- 188,2 174,1--184,3--3,9 184,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 47,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 18 502,9 16 400,0 -- 19 931,9 19 994,6--3 531,9--16 400,0 3 531,9 -- --

1 Működési költségvetés 18 455,9 16 400,0 -- 19 867,8 19 930,5--3 467,8--16 400,0 3 467,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 996,9 900,0 -- 900,0 849,5------900,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 969,3 869,6 -- 865,2 817,9------869,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 27,6 30,4 -- 34,8 31,6------30,4 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 17 459,0 15 500,0 -- 18 967,8 19 081,0------15 500,0 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 72,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23,0 -- -- -- 30,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 17 427,6 15 500,0 -- -- 18 977,8------15 500,0 --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

8,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 47,0 -- -- 64,1 64,1--64,1---- 64,1 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 47,0 -- -- 64,1 64,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1,3 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 
alapból

45,7 -- -- -- 64,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 268,3 -- -- 193,8 193,8--193,8---- 193,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 259,2 -- -- 152,9 152,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 9,1 -- -- 40,9 40,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 9 551,1 4 311,0 -- 5 796,4 5 796,4--1 094,3391,14 311,0 1 485,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 9 522,9 4 307,1 -- 5 713,2 5 713,2------4 307,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 28,2 3,9 -- 83,2 83,2------3,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 193,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 182,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 3 304 3 339 -- ----3 339 -- -- 3 3693 339

LÉTSZÁMKERET 3 493 -- -- ------ -- -- 3 532--

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium ( 04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott) )7

KIADÁSOK -- -- 8,1 76,3 71,4---6,975,18,1 68,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 8,1 76,3 71,4---6,975,18,1 68,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- 6,4 58,0 55,3--4,047,66,4 51,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások -- -- -- 43,0 44,1-------- --

Nem rendszeres személyi juttatások -- -- -- 14,1 10,2-------- --

Külső személyi juttatások -- -- -- 0,9 1,0-------- --

Személyi juttatások (nem bontott) -- -- 6,4 -- --------6,4 --

1744



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 1,7 16,6 13,8--2,012,91,7 14,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék -- -- -- 16,6 12,7-------- --

Egészségügyi hozzájárulás -- -- -- -- 1,1-------- --

Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) -- -- 1,7 -- --------1,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,7 1,6---12,914,6-- 1,7 -- --

Szolgáltatás -- -- -- 0,3 0,1-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások -- -- -- 0,3 ---------- --

Adók, díjak, befizetések -- -- -- 1,1 1,5-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- -- 0,7-------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- 8,1 76,3 76,3---6,975,18,1 68,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása -- -- 8,1 76,3 76,3------8,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- ------ -- -- 18--

LÉTSZÁMKERET -- -- -- ------ -- -- 56--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )8

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

Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )18 5

KIADÁSOK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 200,0 -- -- -- ---------- --

Lakástámogatás 200,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 200,0 -- -- -- ---------- --

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

Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )28

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

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és 
DCM) ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )

28 1

KIADÁSOK -- 100,0 -- -- -----100,0--100,0 -100,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- -- -----100,0--100,0 -100,0

 / 3 Dologi kiadások -- 100,0 -- -- -----100,0--100,0 -100,0

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- -- -----100,0--100,0 -100,0 -- --

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

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem 
bontott) )

28 3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek 
tevékenysége )

28 3 6

KIADÁSOK 12,9 27,0 -- 30,0 28,4--3,0--27,0 3,0 -- --

1 Működési költségvetés 12,9 27,0 -- 30,0 28,4--3,0--27,0 3,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,9 27,0 -- 30,0 28,4--3,0--27,0 3,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12,7 27,0 -- 27,0 25,4------27,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 15,7 27,0 -- 27,0 27,0------27,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,6

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek 
tevékenysége )

28 3 19

KIADÁSOK 158,0 140,5 -- 171,1 167,6--30,6--140,5 30,6 -- --

1 Működési költségvetés 158,0 140,5 -- 171,1 167,6--30,6--140,5 30,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 158,0 140,5 -- 171,1 167,6--30,6--140,5 30,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 158,0 140,5 -- 171,1 167,6--30,6--140,5 30,6

TÁMOGATÁSOK 158,0 140,5 -- 171,1 171,1--30,6--140,5 30,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,5

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )28 5

KIADÁSOK 2 134,9 1 265,0 -- 1 316,8 1 316,8--51,8--1 265,0 51,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 134,9 1 265,0 -- 1 316,8 1 316,8--51,8--1 265,0 51,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 134,9 1 265,0 -- 1 316,8 1 316,8--51,8--1 265,0 51,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 134,9 1 265,0 -- 1 316,8 1 316,8--51,8--1 265,0 51,8

BEVÉTELEK -- -- -- 1,8 1,8--1,8---- 1,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1,8 1,8--1,8---- 1,8

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 1,8 1,8--1,8---- 1,8

TÁMOGATÁSOK 2 134,9 1 265,0 -- 1 315,0 1 315,0--50,0--1 265,0 50,0 -- --

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

Nemzetközi kártérítés ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )28 15

KIADÁSOK 5,4 -- -- 94,9 0,3--94,9---- 94,9 -- --

1 Működési költségvetés 5,4 -- -- 94,9 0,3--94,9---- 94,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,1 ----0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,4 -- -- 94,8 0,3--94,8---- 94,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5,4 -- -- 94,8 0,3--94,8---- 94,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,4 -- -- 94,9 0,3--94,9---- 94,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1746



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )28 25

KIADÁSOK 1 857,0 3 284,1 -- 1 932,0 1 932,0---1 352,1--3 284,1 -1 352,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 857,0 3 284,1 -- 1 932,0 1 932,0---1 352,1--3 284,1 -1 352,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 857,0 3 284,1 -- 1 932,0 1 932,0---1 352,1--3 284,1 -1 352,1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 857,0 3 284,1 -- 1 932,0 1 932,0---1 352,1--3 284,1 -1 352,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 332,0 1 332,0--1 332,0---- 1 332,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 189,0 3 284,1 -- 600,0 600,0---2 684,1--3 284,1 -2 684,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 332,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai ( 
01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

28 38

KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Alapítványok, közalapítványok támogatása ( X Nem besorolt )28 39

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

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )28 39 1

KIADÁSOK 50,0 -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0 -- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- 100,0 100,0--100,0---- 100,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 50,0 -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 100,0 -- -- 50,0 50,0--50,0---- 50,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )28 39 2

KIADÁSOK 53,7 53,7 -- 53,7 53,7------53,7 -- -- --

1 Működési költségvetés 53,7 53,7 -- 53,7 53,7------53,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,7 53,7 -- 53,7 53,7------53,7 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 53,7 53,7 -- 53,7 53,7------53,7 --

TÁMOGATÁSOK 53,7 53,7 -- 53,7 53,7------53,7 -- -- --

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

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz ( 06132 Rokkantsági nyugellátások )28 39 3

KIADÁSOK 0,7 -- -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  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 0,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

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

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések ( X Nem besorolt )28 40

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

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )28 40 1

KIADÁSOK 4 805,1 4 400,0 -- 3 434,9 3 432,6---698,9-266,24 400,0 -965,1 -- --

1 Működési költségvetés 4 805,1 4 400,0 -- 3 434,9 3 432,6---698,9-266,24 400,0 -965,1

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 0,1 0,1--266,3-266,2-- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 805,0 4 400,0 -- 3 434,8 3 432,5---965,2--4 400,0 -965,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 805,0 4 400,0 -- 3 434,8 3 432,5---965,2--4 400,0 -965,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,5 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 783,7 4 400,0 -- 3 433,8 3 433,8---700,0-266,24 400,0 -966,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2,3

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem 
bontott) )

28 40 2

KIADÁSOK 494,3 430,0 -- 518,2 518,2--8,379,9430,0 88,2 -- --

1 Működési költségvetés 494,3 430,0 -- 518,2 518,2--8,379,9430,0 88,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 494,3 430,0 -- 518,2 518,2--8,379,9430,0 88,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 494,3 430,0 -- 518,2 518,2--8,379,9430,0 88,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 6,5 6,5--6,5---- 6,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 500,8 430,0 -- 511,7 511,7--1,879,9430,0 81,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai ( 04102 Iskoláskorúk 
általános iskolai oktatása )

28 41

KIADÁSOK 10,5 21,0 -- -- -----21,0--21,0 -21,0 -- --

1 Működési költségvetés 10,5 21,0 -- -- -----21,0--21,0 -21,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,5 21,0 -- -- -----21,0--21,0 -21,0

Támogatásértékű működési kiadások 10,5 21,0 -- -- -----21,0--21,0 -21,0

TÁMOGATÁSOK 10,5 21,0 -- -- -----21,0--21,0 -21,0 -- --

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )38

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,01748



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 000,0 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/00/00/00 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 

Szakközépiskola és Kollégium (342606)

Új elem

Indoklás: A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 
előirányzatainak a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére, 2013. 08. 01-i 
hatállyal történő átcsoportosításáról az 1580/2013.(VIII.28.) Kormány határozat 
rendelkezett.

08/02/15/00 Nemzetközi kártérítés (032706) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. A 79/2002. (IV.13.) Kormányrendelet alapján 
forgóalap. A 2012. évben és azt megelőző években keletkezett előirányzat-
maradvány kötelezettségvállalással terheltnek tekintendő, mely 2013. évben 
jóváhagyásra került a jogcímcsoporton.

08/02/39/01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 

(277589)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. Az NGM/26.537/1/2012. levele alapján a 
1624/2012. (XII.18.) Kormány határozat rendelkezése szerint 2012. év 
decemberében, a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére kapott 
támogatást. Kötelezettségvállalás hiányában, a tárca 2012. év maradványainak 
elszámolása keretében 2013. évben, mint önrevíziós maradvány visszafizetésre 
került.

08/03/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (265078) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényben a cím 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de a címen Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2011. CLXXXVIII. törvényben eredeti előirányzat került 
beállításra, melynek teljes összege a tárca 2012. év maradványainak részeként 
2013. évben a Kormány jóváhagyása mellett került felhasználásra.
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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

XIII.  fejezet

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

közigazgatási államtitkár 12 9831

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9671

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 23 3322

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

118 00619

I.  besorolási osztály összesen 542 371137

II.  besorolási osztály összesen 23 42912

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 745 310173

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 27 0666

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

62 00415

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 749 928376

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 422 9851 007

"C", "D" fizetési osztály  összesen 4 170 6882 446

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 6 318 5402 140

pedagógus I. 30 67211

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 5 4722

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 12 787 3556 003

Tábornokok, tisztek 24 173 3475 193

Zászlósok, altisztek 14 871 4536 831

Szerződéses legénység 8 564 4325 473

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 47 609 23217 497

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

28 3378

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

47 28215

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

207 88798

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

221 764137

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 505 270258

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 61 647 16723 931

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 25 469

Nyitólétszám (fő) 24 352

Munkajogi nyitólétszám (fő) 24 863

Átlagos statisztikai állományi létszám 24 461

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 
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 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:
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személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XIII.  fejezet

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1  1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

közigazgatási államtitkár 12 9831

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9671

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 23 3322

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

118 00619

I.  besorolási osztály összesen 449 057115

II.  besorolási osztály összesen 19 4429

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 648 009148

Tábornokok, tisztek 1 777 182334

Zászlósok, altisztek 20 9826

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 1 798 164340

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 446 173488

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 511

Nyitólétszám (fő) 487

Munkajogi nyitólétszám (fő) 501

Átlagos statisztikai állományi létszám 488

Egyéb HM szervezetek 1  2

I.  besorolási osztály összesen 93 31422

II.  besorolási osztály összesen 3 9873

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 97 30125

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 11 7263

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

54 32912

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 223 707104

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 4682

"C", "D" fizetési osztály  összesen 148 12594

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 396 380145

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 837 735360

Tábornokok, tisztek 1 232 483266

Zászlósok, altisztek 99 59345

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 1 332 076311

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 267 112696

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 640

Nyitólétszám (fő) 631

Munkajogi nyitólétszám (fő) 659

Átlagos statisztikai állományi létszám 696

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 1  3

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 9 0892

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

4 0802

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 2 2161

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 9371

"C", "D" fizetési osztály  összesen 49 041221752
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Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XIII.  fejezet

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 130 20446

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 196 56774

Tábornokok, tisztek 357 27874

Zászlósok, altisztek 28 03612

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 385 31486

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 581 881160

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 336

Nyitólétszám (fő) 323

Munkajogi nyitólétszám (fő) 342

Átlagos statisztikai állományi létszám 160

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 2  1

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

3 5951

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 67 98534

"A", "B" fizetési  osztály összesen 199 507135

"C", "D" fizetési osztály  összesen 677 238381

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 337 110149

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 285 435700

Tábornokok, tisztek 4 235 168949

Zászlósok, altisztek 2 552 6011 135

Szerződéses legénység 825 418532

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 7 613 1872 616

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

28 3378

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

47 28215

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

207 88798

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

221 764137

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 505 270258

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 9 403 8923 574

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 3 962

Nyitólétszám (fő) 3 704

Munkajogi nyitólétszám (fő) 3 586

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 104

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 
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 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei 2  2

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 456 020237

"A", "B" fizetési  osztály összesen 655 723454

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 988 0301 263

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 410 026204

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 3 509 7992 158

Tábornokok, tisztek 9 851 5062 459

Zászlósok, altisztek 11 319 9785 2961753
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Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

XIII.  fejezet

Szerződéses legénység 7 701 1204 922

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 28 872 60412 677

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 32 382 40314 835

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 15 866

Nyitólétszám (fő) 15 020

Munkajogi nyitólétszám (fő) 15 365

Átlagos statisztikai állományi létszám 14 835

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 
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 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

4

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3

Tábornokok, tisztek 5 197 231791

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 5 197 231791

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 5 197 231791

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 815

Nyitólétszám (fő) 788

Munkajogi nyitólétszám (fő) 793

Átlagos statisztikai állományi létszám 791

MH Honvédkórház 6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 2511

"A", "B" fizetési  osztály összesen 557 422412

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 306 817685

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 5 043 2281 595

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 6 913 7182 693

Tábornokok, tisztek 1 522 499320

Zászlósok, altisztek 850 263337

Szerződéses legénység 37 89419

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 2 410 656676

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 9 324 3743 369

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 3 339

Nyitólétszám (fő) 3 399

Munkajogi nyitólétszám (fő) 3 617

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 369

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 
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 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 7

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 9283

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 4371

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 5921

pedagógus I. 30 67211

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 5 4722

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 44 10118

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 44 10118

Átlagos statisztikai állományi létszám 18
1754


