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A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai 
 
 
Feladatkör, tevékenység:  

 
A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (továbbiakban: IRM) fejezet bázisán, a 
belügyminiszter feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a 
belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az élet- és 
vagyonbiztonság védelméért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ irányításáért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a 
külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a közbiztonságért, a 
közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, külföldre utazás 
szabályozásáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a helyi önkormányzatokért, a 
katasztrófák elleni védekezésért, a területrendezésért, a településfejlesztésért és 
településrendezésért, a településüzemeltetésért, az építésügyért, az állampolgársági ügyekért, 
a közfoglalkoztatásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, a vízgazdálkodásért, 
valamint a régészeti örökség és műemléki értékvédelméért. 
 
A fentiek alapján 2013-ban a BM feladatköre új feladattal nem bővült. 
 
A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv neve: Belügyminisztérium 
Törzskönyvi azonosító száma:   100014 
A Belügyminisztérium fejezet webcíme:  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések: 
 
Az 1. cím Belügyminisztérium igazgatása esetében a legjelentősebb szervezeti változás a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal és 
Budapest Főváros Kormányhivatala között létrejött megállapodás kapcsán, illetve az 
1657/2013. (IX. 17.) Kormányhatározat alapján a másodfokú építésügyi hatósági 
szervezetrendszer átalakításával összefüggésben 2 státusz átadása volt. 
 
A 4. cím Terrorelhárítási központ 3 státuszt vett át az Országos Rendőrfőkapitányságtól a XII. 
Budapest, Művész út 6. szám alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatosan. 
 
A 13. cím alatt működő Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal esetében a nagymértékű 
illegális migráció kezelése érdekében elsőként a Békéscsabai Befogadó Állomás kezdte meg 
nyitott intézményként való működését, majd a nyírbátori volt közösségi szállás épületében, 
illetve a kiskunhalasi idegenrendészeti őrizet céljára szolgáló üresen álló ingatlanban is 
kérelmezők elhelyezésére került sor. A Szegedi Fegyház és Börtön Nagyfai objektumának 
területén 2013. június elején ideiglenes sátortábor felállítására került sor, amely egyidejűleg 
300 fő átmeneti elhelyezését biztosította 2013. szeptember végéig. 
 
Új befogadó intézmény kialakítására került sor Vámosszabadiban egy üresen álló volt katonai 
szállás területén. A befogadó állomás 2013. szeptember elején kezdte meg működését, ezzel 
200 fő menedékkérő megfelelő elhelyezésére nyílt lehetőség.  
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A 2013. július 1. napján hatályba lépett jogszabályi változásokra tekintettel három 
menekültügyi őrzött befogadó központ kialakítására került sor (Békéscsabán, Debrecenben, 
Nyírbátorban), mely speciális körülmények között biztosítja a menedékkérők menekültügyi 
eljárás idejére történő rendelkezésre állását. 
 
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Debreceni Befogadó Állomása a belügyminiszter 
döntése alapján 2013.12.31-i hatállyal megszűnt, és szervezete integrálásra került a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Befogadó Állomásának szervébe. 

 
A 20. cím fejezeti kezelésű előirányzatok struktúrájában a 2012. évhez képest az alábbi 
főbb változások történtek: 

• 2013-tól új fejezeti kezelésű előirányzatok: 
- Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése (ÁHT 334839); 
- Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése (ÁHT 334840); 
- Örökségvédelmi feladatok (ÁHT 341751); 

• Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzat esetében névváltozás történt 2013. január 1-
jétől: 
- Új név: Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása (ÁHT 029054), korábban Önkéntes 
tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása. 

 
Az előirányzatok alakulása:  
 
A költségvetési törvény a XIV. BM fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2013. 
évben 421.299,1 millió forintot, bevételekre 17.486,1 millió forintot, költségvetési 
támogatásra 403.813,0 millió forintot hagyott jóvá. A túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 1-2. pontja 
értelmében 8.720,0 millió forint zárolási kötelezettség terhelte a XIV. Belügyminisztérium 
fejezetet, mely utóbbi összeg az 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pontja alapján 
csökkentésre került 2.600,9 millió forintra, amely év végén elvonásra került a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. hat. 22. pontja 
alapján. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   535 349,7 421 299,1 422 304,2 631 582,5 616 892,8 115,2% 97,6% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

267 118,9   253719,3 254 113,7 279 722,3 277 103,2 103,7% 99,1% 

Bevétel   124 045,7 17 486,1 17 486,1 177 086,9 175 199,8 141,2% 98,9% 

Támogatás   414 395,9 403 813,0 404 818,1 415 572,2 438 572,1 105,8% 105,5% 

Előirányzat-
maradvány 

  
33 745,2 - - 38 923,4 36 467,7 108,1% 93,7% 

Létszám (fő)    90 694   77 699 77 699  77 767 90 642 99,9% 116,6% 
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A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 406.375,3 millió forint 
kiadási, 12.662,0 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési 
támogatás 393.713,3 millió forint volt. A Kormány és az Országgyűlés döntései alapján év 
közben a kiadási előirányzat összesen 14.390,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi 
intézkedéseknek köszönhetően: 

• az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 5.295,4 millió forint a bérkompenzációra, a Céltartalékok terhére, 

• az 1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 37,4 millió forint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem elhelyezésére, a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
(továbbiakban: RKI) terhére, 

• az 1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint az Ivóvízminőség-
javító Programmal kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére, 

• az 1308/2013. (VI. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 2.037,6 millió forint az 
e-útdíj rendszer működtetésének kiadásaira, 

• az 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat alapján  1.852,0 millió forint szintén az e-útdíj 
rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra (vásárosnaményi Közigazgatási 
Hatósági Szolgálat elhelyezése), 

• az 1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 29,1 millió forint a 
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építésével kapcsolatos feladatokra, 

• az 1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat alapján átcsoporosított 40,0 millió forint az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésének támogatásával kapcsolatos 
feladatokra, 

• az 1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat alapján 2.000,0 millió forint az e-útdíj rendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére, 

• az 1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján 83,3 millió forint a miniszterelnök 
védelmének érdekében a létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt 
létesítmények körének bővítésével kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére, 

• az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 17,0 millió forint a 
2013. évi honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatokra, 

• az 1646/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 65,2 millió forint a 
létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítésével (Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség) kapcsolatos feladatokra, 

• 2013. évi CXLIV. törvény alapján biztosított 1.005,1 millió forint az e-útdíj rendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatokra és a pedagógus életpálya-modellel kapcsolatos 
feladatokra, 

• az 1730/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján  100,0 millió forint az Európai Rendőr-
akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat benyújtásával és 
a székhelynek alkalmas épület felújításával kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére, 

• az 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint az agrárkár-
megállapítással kapcsolatos feladatokra, 

• az 1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 81,0 millió forint a 
Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokra, 

• a 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján biztosított 1.640,0 millió forint új 
rendőrkapitányságok létrehozása, a CEPOL székhely létrehozása, a PNR központ 
felújítása feladataira az RKI terhére. 

 
A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 2.768,7 millió forinttal 
csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján: 
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• az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Jogszabálytár működésével 
kapcsolatban 54,2 millió forinttal, 

• az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat, valalmint az 1868/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat alapján együttesen az elrendelt zárolás/csökkentés következtében 2.600,9 
millió forinttal,  

• az 1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat alapján a hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos 
feladatok miatt 4,3 millió forinttal, 

• az 1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján 2 fő Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részére történő átadásával 9,0 millió forinttal, 

• az 1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a Személyi Állapot Nemzetközi 
Bizottságához (CIEC) kapcsolódó tagdíj-fizetési kötelezettség átcsoportosítása miatt 
30,3 millió forinttal, 

• az 1718/2013. (X. 9.) Korm. határozat alapján a hidrometeorológiai hálózat 
fenntartásával kapcsolatos feladatok miatt 35,9 millió forinttal, 

• az 1994/2013. (XII. 29. ) Korm. határozat alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ és a Készenléti Rendőrség vezényelt 
állományával kapcsolatos átcsoportosítás miatt 34,1 millió forinttal. 
 

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 14.923,8 millió forintról 
19.759,2 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 10.099,7 millió forint volt, ami 
év végére 7.644,2 millió forintra csökkent, a bevételek előirányzata 4.824,1 millió forintról 
5.878,3 millió forintra nőtt, továbbá 6.236,8 millió forint maradvány került 
előirányzatosításra. A Kormány döntése alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 
103,6 millió forinttal nőtt az 1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján, a kulturális 
örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos feladatok finanszírozására.  
 
A XIV. BM fejezet 2013. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 253.719,3 millió forint 
volt, mely az évközi módosítások hatására 279.722,3 millió forintra növekedett. Ebből a 
fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 833,7 millió forint eredeti előirányzattal 
részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását 
szolgálta. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata fejezeti szinten 64.840,8 millió 
forint volt, mely a módosítások következtében 70.313,8 millió forintra nőtt.  
 
A fejezet részére eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 78.108,0 millió forint, a 
módosított előirányzat év végén 130.272,9 millió forint volt.  
 
A felhalmozási kiadások 14.929,0 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások 
hatására többszörösére, 126.526,3 millió forintra nőtt.  
 
A bevételek eredeti előirányzata fejezeti szinten 17.486,1 millió forint volt, mely a 
módosítások következtében 177.086,9 millió forintra nőtt.  
 
A fejezetnél az év elején az engedélyezett költségvetési létszámkeret 77.699 státusz volt, 
ami év végére 77.767 státuszra nőtt. A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium (továbbiakban: KIM) fejezetek közötti megállapodás értelmében 1 szakmai 
feladat ellátását biztosító építésügyi hatósági státusz, valamint 1 szakmai feladat ellátását 
biztosító építésfelügyeleti státusz átadásra került a KIM részére. A Belügyminiszter döntése 
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értelmében 2013. augusztus 1-től 45 státusszal nőtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat 
költségvetési létszámkerete a korrupció elleni fellépés megerősítése érdekében. Az 
Alkotmányvédelmi Hivatal esetében 25 státusz technikai státuszkorrekcióval megszüntetésre 
került. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal esetében 50 státusszal nőtt a létszámkeret a 
menekültügyi őrizet bevezetésével összefüggő többletfeladatok ellátása miatt 2013. június 15-
től. 
 
A BM fejezet 2013. évi tényleges létszáma 90.642 fő, amely tartalmazza a közfoglalkoztatás 
keretében a Rendőrség átlal foglalkoztatott 1.038 főt, a BM OKF által foglalkoztatott 536 főt, 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által foglalkoztatott 71 főt, valamint a Vízügyi 
Igazgatóságok által foglalkoztatott 15.978 főt is. 
 
A BM fejezet 2013. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az 
egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra. 

 

 

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
Törzskönyvi azonosító száma:  311607 
A Belügyminisztérium webcíme:  http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
A Belügyminisztérium a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya 

• a bűncselekmények megelőzéséért,  
• a büntetés-végrehajtásért,  
• a határrendészetért,  
• az idegenrendészetért és menekültügyért,  
• a közlekedésrendészetért,  
• a közterület-felügyelet szabályozásáért,  
• a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, 
• a külföldre utazás szabályozásáért,  
• a rendészetért,  
• a szabálysértési szabályozásért;  
• a közbiztonságért, 
• az élet- és vagyonbiztonság védelméért, 
• az építésügyért, 
• a területrendezésért, 
• a településfejlesztésért és településrendezésért, 
• településüzemeltetésért, 
• a helyi önkormányzatokért, 
• a katasztrófák elleni védekezésért, 
• a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, 
• a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, 
• egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormány rendelet 40. § (4a) bekezdés szerinti 
eljárásokban – állampolgársági ügyekért, 

• a közfoglalkoztatásért, 
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• a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, 
• a régészeti örökség és műemléki értékvédelméért 

felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása 2013. évi eredeti kiadási 
előirányzata 3.940,6 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti 
átalakulás-, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az Európai 
Uniós projektek bevételei következtében elérte a 7.359,9 millió forintot. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   4 466,9 3 940,6 3 940,6 7 359,9 6 008,1 134,5% 81,6% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

2 384,2 2 435,5 2 435,5 3 138,1 2 973,9 124,7% 94,8% 

Bevétel   855,7 25,5 25,5 2 876,2 2 876,2 336,1% 100,0% 

Támogatás   3 957,7 3 915,1 3 915,1 3 867,6 3 867,6 97,7% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  259,1 - - 616,1 439,7 169,7% 71,4% 

Létszám (fő)    396 386 386 384 425 107,3% 110,7% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti 
előirányzat 

3 940,6 25,5 3 915,1 2 435,5 386 

Módosítások jogcímenként           

Prémium évek program 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet alapján 

34,5 0,0 34,5 27,1   

1159/2013. (III. 28.) és 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján a 2013. évi 
bérkompenzáció összege 

3,4 0,0 3,4 2,7   

1173/2013. (IV. 5.) Korm.határozat alapján 
Nemzeti Jogszabálytár működésének fedezete  

-54,2 0,0 -54,2 0,0   

1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat alapján a 
BM-EMMI-Szent István Egyetem közötti 
megállapodás (Szent István Egyetem által a 
kistérségi mintaprogram mezőgazdasági 
programeleme, valamint az országos 
közfoglalkoztatási program megvalósításához 
nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása 
céljából bevont hallgatók ösztöndíjának 

-4,3 0,0 -4,3 -4,3   
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biztosítása) 

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján a 
BM védelmi igazgatás feladatainak támogatása  

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

1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a 
BM-KIM-Pest Megyei Kormányhivatal, 
valamint a BM-KIM-Budapest Főváros 
Kormányhivatala közötti megállapodás 
(másodfokú építésügyi hatósági 
szervezetrendszer átalakításával 
összefüggésben státuszok rendezése) 

-9,0 0,0 -9,0 -7,1 -2 

1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a 
BM-KIM közötti megállapodás (Személyi 
Állapot Nemzetközi Bizottságban való tagság 
utáni fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan 
előirányzat átadása) 

-30,3 0,0 -30,3 0,0   

Hivatásos állomány csoportos élet- és 
balesetbiztosítás fedezetének átcsoportosítása 
TEK-től, BVOP-tól, OGY Hivatalától 

20,3 0,0 20,3 20,3   

Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges 
forrás átcsoportosítása a BM irányítása alá 
tartozó költségvetési szervektől 

53,7 0,0 53,7 0,0   

BM igazgatása-ORFK közötti megállapodás 
(közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
kapcsolódó költségekhez hozzájárulás) 

-1,5 0,0 -1,5 0,0   

Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi 
működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása 
a BM irányítása alá tartozó költségvetési 
szervektől 

41,9 0,0 41,9 0,0   

BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás 
(Magyar Rendvédelmi Kar működésének 
támogatása) 

-17,9 0,0 -17,9 0,0   

BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola közötti megállapodás (pályára 
irányító tábor költségének fedezete) 

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

BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola közötti megállapodás (Forrás 
oktatás költségének fedezete) 

-1,7 0,0 -1,7 0,0   

BM igazgatása - BM OKF közötti 
megállapodás (Nemzeti Veszélyhelyzet-
kezelési Központ fejlesztési feladatainak 
ellátása) 

-17,0 0,0 -17,0 0,0   

BM igazgatása – ORFK közötti  megállapodás 
(illetménykiegészítés, illetményeltérítés 
fedezetének átadása) 

-53,2 0,0 -53,2 -41,9   

BM igazgatása – NBSZ közötti  megállapodás 
(illetményeltérítés fedezetének átadása) 

-6,9 0,0 -6,9 -5,4   

BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás 
(gépjárműjavítás, üzemeltetés költsége) 

-15,0 0,0 -15,0 0,0   

BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás 
(különleges bevetési pótlék fedezete) 

-7,6 0,0 -7,6 -6,0   
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Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások elnevezésű törvényi sorról 
előirányzat átcsoportosítása (ÁROP 1.1.19 
számú, Hatásvizsgálatok és stratégiák 
elkészítése a Belügyminisztériumban című 
projekt workshop megszervezésének költsége) 

0,8 0,0 0,8 0,0   

BM igazgatása - SZEBEKK közötti 
megállapodás (tanulmányutak költségének 
megtérítése) 

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

Többletbevétel előirányzatosítása (függő 
bevétel rendezése) 

1,5 1,5 0,0 0,0   

2010-2012. évi maradvány előirányzatosítása 616,1 616,1 0,0 161,7   

Maradvány előirányzatosítása az 1356/2013. 
(VI. 24.) és az 1765/2013. (X. 25.) Korm. 
határozat alapján 

234,3 234,3 0,0 0,0   

BM-EMMI-Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
közötti megállapodás (örökségvédelemmel 
összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához 
szükséges forrás rendezése) 

29,4 29,4 0,0 21,5   

Projektek, programok megelőlegezett 
kiadásainak megtérülése (TÁMOP, ÁROP, 
EKOP, KÖZOP, Európai Migrációs Hálózat, 
SH) 

2 414,0 2 414,0 0,0 631,7   

Külföldi kiutazások megtérülése (EU Bizottság, 
EU Tanács) 

33,4 33,4 0,0 0,0   

Projektek terhén nem elszámolható költségek 
fedezetének átvétele fejezeti kezelésű 
előirányzatból 

33,2 33,2 0,0 6,1   

BM igazgatása - SZEBEKK közötti 
megállapodás alapján tanulmányút költségének 
fedezete 

0,4 0,4 0,0 0,1   

BM igazgatása - ORFK, BM igazgatása –     
BM OKF közötti megállapodásokból fel nem 
használt rész visszautalásából származó összeg 
előirányzatosítása  

32,5 32,5 0,0 24,2 

  
"Közfoglalkoztatás önkormányzati vezetőknek" 
című továbbképzések kiadásainak megtérülése 

9,6 9,6 0,0 0,0 
  

Lakásépítési kölcsön visszatérülés 2,6 2,6 0,0 0,0   
Tavaszi ár- és belvízvédekezés kiadásaihoz 
kapcsolódó többletkiadások megtérülése  

58,6 58,6 0,0 0,0 
  

Függő bevétel rendezése 1,2 1,2 0,0 0,0   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -128,2   

2013. évi módosított előirányzat 7 359,9 3 492,3 3 867,6 3 138,1 384 

 
A BM igazgatása cím kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások 
előirányzata teszi ki. 
Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:   

• a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 27,1 
millió forint személyi juttatás és 7,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó; 
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• az 1159/2013. (III. 28.) és az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a 2013. 
évi bérkompenzáció fedezetére 2,7 millió forint személyi juttatás és 0,7 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

• a hivatásos állomány 2013. évi csoportos élet- és balesetbiztosításának fedezetére 20,3 
millió forint személyi juttatás; 

• a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ között megkötött 
megállapodás alapján az örökségvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörök 
ellátásához szükséges forrás rendezésére 21,5 millió forint személyi juttatás és 5,6 
millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

• a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, 
EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok terhén foglalkoztatottak 
2010-2013. évi megelőlegezett kiadásainak fedezetére) 631,7 millió forint személyi 
juttatás és 173,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó; 

• a 2010-2012. évi maradvány előirányzatosítása során 161,7 millió forint személyi 
juttatás és 30,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok került előirányzatosításra. 

 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 

• a BM, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal, és Budapest Főváros Kormányhivatala között létrejött megállapodás, 
illetve az 1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a másodfokú építésügyi 
hatósági szervezetrendszer átalakításával összefüggésben 2 státusz, és 7,1 millió forint 
személyi juttatás és 1,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás adó; 

• a BM, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Szent István Egyetem között 
létrejött megállapodás, illetve az 1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat alapján a Szent 
István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, 
valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai 
segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítására 4,3 
millió forint személyi juttatás; 

• a Belügyminisztériumba vezényeltek, kirendeltek illetménykülönbözetének és 
illetményeltérítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, 
kirendelő szerveknek (ORFK, NBSZ) 47,3 millió forint személyi juttatás, valamint 
12,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó; 

• a külföldi missziókba vezényelt rendőri állomány részére járó különleges bevetési 
pótlék fedezetére költségvetési megállapodás alapján 6,0 millió forint személyi 
juttatás, valamint 1,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás adó; 

• a dologi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzaton mutatkozó fedezethiányra a személyi juttatások terhére 128,2 
millió forint került átcsoportosításra. 

 

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 589,7 millió forinttal nőtt a 2012. évi 
teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedése a korábbi években megelőlegezett és 
2013. évben lezárult Európai Uniós projektek megtérüléséből, végleges kiadásként történő 
elszámolásából ered. 
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adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 
2012. évi 
teljesítés 

2013. évi 
teljesítés 

Változás 

Rendszeres személyi juttatások 1 931,0 2 189,1 258,1 
Nem rendszeres személyi juttatások 275,9 392,4 116,5 
Külső személyi juttatások 177,3 392,4 215,1 
Személyi juttatások összesen 2 384,2 2 973,9 589,7 

 

BM igazgatása létszáma 2013. évben az alábbiak szerint alakult: 
fő 

2013. évi nyitó létszám: 386 
Szakmai feladat ellátását biztosító másodfokú építésügyi 
hatósági üres státusz átadása Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére -1 

Szakmai feladat ellátását biztosító építésfelügyeleti státusz 
átadása Pest Megyei Kormányhivatal részére -1 
2013. évi záró létszám: 384 

 
A dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 895,5 millió forint volt. Az év végi 
módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra 
jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 1.707,3 millió forintot. 
 
Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 

• 2010-2012. évi maradvány előirányzatosítása 200,5 millió forint; 
• Európa Tanácsi és Bizottsági utak költségeinek megtérülése 33,4 millió forint; 
• Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása a BM 

irányítása alá tartozó költségvetési szervektől 53,7 millió forint; 
• Tavaszi ár-és belvízvédekezés kiadásaihoz kapcsolódó tranzakciós illeték megtérülése 

58,6 millió forint; 
• az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján BM védelmi igazgatási feladatainak 

támogatása 17,0 millió forint; 
• Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása a 

BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől 41,9 millió forint; 
• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 122,6 millió forint; 
• a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérüléséből (TÁMOP, 

ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok; Svájci Alap, 
Közösségi programok) 306,6 millió forint; 

• Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2013. évi működésére 15,8 millió forint; 
• Önkormányzati Levelező Rendszer kialakítására, működtetésére 23,4 millió forint 

dologi kiadás került előirányzatosításra. 
 

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések: 
• az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján Nemzeti Jogszabálytár működéséhez 

szükséges forrás 53,7 millió forint;   
• megállapodás alapján a BM OKF részére Nemzeti Vészhelyzet-kezelési Központ 

fejlesztési feladatainak ellátása 17,0 millió forint; 
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• megállapodás alapján az ORFK részére közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
kapcsolódó költségekhez hozzájárulás 1,5 millió forint; 

• megállapodás alapján a BM OKF részére a Magyar Rendvédelmi Kar működési 
kiadásainak támogatása 17,9 millió forint; 

• az 1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a BM-KIM közötti megállapodás 
alapján a Személyi Állapot Nemzetközi Bizottságában (CIEC) való tagság utáni 
fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan előirányzat átadása 30,3 millió forint; 

• az ORFK-val kötött megállapodás alapján a BM személyi állománya által használt 
gépjárművek javítási költségeire 15,0 millió forint; 

• az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolával kötött megállapodás alapján a Forrás 
integrált ügyviteli rendszer oktatásának végrehajtására 1,7 millió forint; 

• átcsoportosítás a Magyar Rendvédelmi Kar működési kiadásainak támogatására 24,0 
millió forint  

értékben. 
 
Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, az év végi 
módosított előirányzat pedig 79,0 millió forint. 

Egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 55,9 millió forint; 
• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a Magyar Rendvédelmi 

Kar működésének támogatása 16,7 millió forint 
értékben. 

 

Egyéb működési célú kiadásokat érintő előirányzat csökkenés: 
• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1,6 millió forint összegben. 

  
Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, 
mely az évközi módosítások következtében 618,4 millió forintra növekedett az alábbiak 
szerint:  

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 53,9 millió forint; 
• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a Magyar Rendvédelmi 

Kar működésének támogatása 7,3 millió forint; 
• a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérülése (TÁMOP, ÁROP, 

EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok; Svájci Alap, Közösségi 
programok) 467,6 millió forint; 

• Egységes közszolgálati teljesítményértékelés céljából a TÉR Centrum létrehozása 58,0 
millió forint; 

• Közfoglalkoztatási informatikai rendszer fejlesztésének finanszírozására 29,1 millió 
forint; 

• Munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 2,5 millió forint. 
   
Beruházások előirányzaton 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az 
évközi módosítások következtében 1.017,9 millió forintra növekedett.  
 
Az eredeti előirányzatot az alábbi, évközi módosítások növelték: 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 113,2 millió forint értékben, melyből 69,7 
millió forint az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai 
Rendszer fejlesztésére visszahagyott maradvány; 
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• ÉTDR projekt megtérülése és a közvetlen szállítói kifizetés könyvelése 789,5 millió 
forint értékben; 

• a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérülése (TÁMOP, ÁROP, 
EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok; Svájci Alap, Közösségi 
programok) 65,4 millió forint értékben; 

• Bűnügyi Statisztikai Rendszer fejlesztése 31,3 millió forint értékben. 
 
Beruházások előirányzatát érintő előirányzat csökkenés: 

• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16,3 millió forint összegben. 
 
A BM igazgatása intézményi működési bevételének eredeti előirányzata 25,5 millió forint 
volt. A minisztérium bevételei szerződésből eredő költségtérítésből, dolgozók térítéséből, 
bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő 
díjvisszatérítésből adódtak. Az eredetileg tervezett előirányzat – figyelembe véve az év végi 
függő bevétel rendezését – 27,0 millió forint értékben teljesült. 
 
A BM igazgatásának követelésállománya bírósági ítéletekből származó perköltség 
követelésekből, költségvetéssel szembeni követelésekből (egyéb követelések), dolgozónak 
kiszámlázott telefon magáncélú igénybevételekből (vevők), valamint a dolgozóknak nyújtott 
lakáskölcsönök mérlegfordulónapot követő törlesztő részletéből tevődik össze, az alábbiak 
szerint: 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 
2013. évi nyitó 

állomány 
2013. évi záró 

állomány 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők):  

332 54 

Egyéb követelések: 2 558 13 570 

Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön 
mérlegforduló napját követő törlesztő részlete: 

5 354 5 964 

Összesen: 8 244 19 588 
 

Követelés elengedés, behajthatatlan követelésként történő leírás 2013-ban nem történt. 
 
A Belügyminisztérium lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya 
2013. évben az alábbiak szerint alakult: 

• a költségvetési évben 48 fő rendelkezett összesen 61,3  millió forint összegű 
munkáltatói kölcsönnel, amelyből 6 fő részére tárgyévben történt folyósítás 
lakásvásárlási támogatás jogcímen (kettő 2012-ről áthúzódó, négy tárgyévben 
érkezett),  

• a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló lakásalap számla 2013. évi 
forgalma az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok millió Ft-ban 

Nyitóegyenleg: 24,3 
Bevételek (átvétel): 26,5 
Folyósított kölcsön: 20,5 
Egyéb kiadás: 2,6 
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A Belügyminisztérium igazgatása 2012. évi maradványának teljesülése 439,7 millió forint 
volt, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

adatok millió Ft-ban 

Személyi juttatások 145,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,9 

Dologi és egyéb folyó kiadások 129,6 

Egyéb működési célú kiadások 55,8 

Beruházások 35,4 

Egyéb felhalmozási célú kiadások  51,0 

Összesen: 439,7 
 

 
A BM igazgatásának 2013. évben keletkezett előirányzat-maradványa 1.351,7 millió 
forint, amelyből 176,3 millió forint a 2012. évről áthúzódó előirányzat-maradvány. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.335,3 millió forint. A 16,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. 
határozat alapján elvonásra és az Országos Rendőr-főkapitányság részére átutalásra került.  
 
A 2013. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok millió Ft-ban 

Személyi juttatások 164,1 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 47,3 

Dologi és egyéb folyó kiadások 407,7 

Egyéb működési célú kiadások  18,9 

Beruházások 139,7 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 557,6 

2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány            16,4 

Összesen: 1.351,7 

 
Vagyongazdálkodás 
 
A Belügyminisztérium igazgatásának vagyonában a 2013-ban az Európai Uniós forrásokból 
finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, valamint a fejezettől befejezetlen 
beruházásként, illetve más fejezettől megállapodás alapján átvett, továbbá a megállapodás 
alapján irányított szervnek átadott eszközök állományba vétele okozott jelentősebb 
volumenváltozást, az alábbiakban részletezettek szerint. 

• 2013. február 27-i fordulónappal az Építésügyi feladatok elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatról átvételre került az Építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) működéséhez 
szükséges dokumentum alapú szabályzórendszerrel kapcsolatos vagyonkezelési jog 
befejezetlen beruházása 10,0 millió forint bekerülési értékben.  

• 2013. május 23-ai fordulónappal ingyenesen átadásra került 1 darab Skoda Octavia 
személygépkocsi vagyonkezelési joga a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet részére 
a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 
18/2012. (IV. 27.) BM utasítás 40. § (3) bekezdése alapján. A gépjármű könyv 
szerinti értéke az átadás napján 0 forint volt. 
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• 2013. szeptember 17-ei fordulónappal vagyonkezelési jog ingyenes átvételével 
nyilvántartásba kerültek a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 
alapján a kulturális örökségvédelmi feladatellátáshoz kapcsolódó ingóságok, 
összesen 100,6 millió forint bruttó értékben, 93,6 millió forint elszámolt 
értékcsökkenéssel. 

• A Belügyminisztérium igazgatásának vagyonában a 2013-as költségvetési évben 
Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett 
immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értéke a következőképpen oszlik 
meg: immateriális javak 524,5 millió forint, gépek berendezések és felszerelések  
346,6 millió forint, míg a zágrábi belügyi attasé részére vásárolt jármű 6,6 millió 
forint. Az Európai Uniós forrásból az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0006 azonosítós 
számú projekt keretében közvetlen szállítói finanszírozással az Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerhez 
informatikai eszközök, licencek kerültek beszerzésre, továbbá az ÁROP-1.1.19-
2012-2012-0007 azonosító számú projektben illetve az  Európai Migrációs Hálózat 
terhén szellemi termékek (tanulmányok) beszerzése történt. 

 
A Mérleg adatok elemzése során megállapítható, hogy az eszközök állományának könyv 
szerinti értékében 100,3%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési 
időszakot bázis időszaknak tekintve. 
 
Összetételét vizsgálva a 2013. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a 
Befektetett eszközök 38,6%-os, míg a Forgóeszközök 61,4%-os részarányt mutatnak, míg az 
összehasonlítás alapjául szolgáló 2012. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve 
ez az arány 38,1% és 61,9% volt. Megállapítható, hogy az eszközök jelentős 
volumenváltozása ellenére a befektetett- és a forgóeszközök egymáshoz viszonyított aránya 
nem változott. 
 
Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb 
változások következtek be: 
 

a/ Befektetett eszközök 
adatok millió forintban 

• immateriális javak állomány növekedése 272,8  
• gépek, berendezések állomány növekedése 192,2 
• járművek állományának növekedése     5,8  
• üzemeltetésre átadott eszközök állomány csökkenése    0,2  
• tartósan adott kölcsönök állomány csökkenése   12,4  

 
A befektetett eszközök állományában bekövetkezett volumenváltozást (202,9%-os 
növekedés) a fent részletezett gazdasági események, az éves lineáris értékcsökkenés 
elszámolása, valamint a kulturális örökségvédelmi feladatokkal átvett eszközök 
nyilvántartásba vétele együttesen okozták. 

 
b/ Forgóeszközök állományában bekövetkezett 198,7%-os állománynövekedést több 

befolyásoló tényező együttesen alakította. A követelések 237,6%-kal növekedtek, amit 
a Magyar Rendvédelmi Kar részére nyújtott előfinanszírozott támogatás követelése, 
valamint a munkavállalóknak folyósított lakáskölcsön megnövekedett állománya 
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okozott. A készletek állományának 101,3%-os növekedése az év végi miniszteri 
protokollajándékok beszerzéséből adódott. A pénzeszközök mérlegértékének előző 
időszakhoz viszonyítva jelentős növekedését (393,7%) a költségvetési év során az 
Európai Uniós programokkal kapcsolatban jóváírt programelőlegek okozták, ennek 
megfelelően a tartalékok egyenlege is egyenes arányban nőtt. Az aktív pénzügyi 
elszámolások záró egyenlege 17,2%-kal, a passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 
pedig 82,3%-kal csökkent a rendezések következtében.    

 
A Belügyminisztérium igazgatása 2013-ban kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem 
értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.  
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 

• A Belügyminisztérium igazgatása 2013-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
• Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek. 

 
 
2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 722601 
Honlap címe: www.nvsz.hu 
 
Feladatkör, tevékenység: 
 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal a bővülő 
feladatok hatékony ellátása érdekében, módosított feladatrendszerrel, önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervként került létrehozásra a Rendőrség belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a 
kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján. A 
szervezettel szemben elsődleges elvárás az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele a 
korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Az NVSZ hatáskörébe tartozó szervek 
vonatkozásában a feladatkör a kifogástalan életvitel ellenőrzése, a megbízhatósági ellenőrzés, 
a védett szervek belső bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, továbbá a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi 
állomány biztonsági ellenőrzése. Az NVSZ kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai 
Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói hálózatának munkájában, ellátja a hálózat 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat. 
 
Az NVSZ céljai 2013-ban sem változtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett 
bűnözés ellen. Folyamatos, kiemelt feladatot jelentett ebben az évben is a korrupció, a hivatali 
jogsértések megelőzése, csökkentése és felszámolása, a bűnözői körök részéről a védett 
szerveket és tagjaikat érintő „beépülési” törekvések megelőzése, az esetleges jogsértő 
kapcsolati rendszerek, a szervezett bűnözés felszámolása, a magas szintű felderítő munka 
folytatása, a bűnszervezetek és bűnözői csoportok átrendeződésének kontrollálása. 
 
Bűnfelderítő tevékenység keretében lefolytatott összes titkos információ-ellenőrzések száma 
17,4%-kal csökkent a 2012. évi 781-ről 2013-ban 645-re. Titkos információ-ellenőrzés 
alapján az állományilletékes parancsnokok tájékoztatása 32 ügyben, 33 főre történt meg. A 
titkos nyomozások száma a 2012. évi 653-ról 2013-ban 714-re emelkedett, amely 9,3%-os 
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növekedést jelent. Titkos nyomozás alapján az állományilletékes parancsnokok tájékoztatása 
50 ügyben, 88 személlyel kapcsolatban történt meg.  
 
Megbízhatósági vizsgálatok esetében előrelépésnek tekinthető, hogy 2013-ban a tavalyinál 
22,6%-kal több, összesen 782 fővel kapcsolatban folytattak le vizsgálatot. Kiemelhető, hogy a 
2013. évben egyetlen egy alkalommal sem került sor a megbízhatósági vizsgálat 
elrendelésének ügyészi elutasítására. A megbízhatósági vizsgálatok az előző évihez képest 
25,9%-kal több esetben zárultak a vizsgálat alá vont személyekkel szembeni intézkedésekkel. 
 
Kifogástalan életvitel ellenőrzés keretében 4.131 főre folytattak ellenőrzést, ez 11,1%-os 
csökkenést mutat. Ebben szerepet játszott a nemzetbiztonsági ellenőrzés törvényi változása is, 
amely szerint adott esetben nem folytatható a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel egyidejűleg 
eljárás.  
 
2013. július 20-án hatályba lépett a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés új ba) alpontja, amely alapján a feladat- és hatáskör 
jelentősen kibővült. Az NVSZ látja el a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, az 
Rtv. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló, döntéselőkészítésre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult 
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők megbízhatósági vizsgálatát, továbbá felderíti 
az ezen védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekményeket. 
Ennek értelmében több tízezer kormánytisztviselővel és kormányzati ügykezelővel 
megemelkedett a védett állomány létszáma. 2013. január 01-jétől védett szerv lett a Szervezett 
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, illetve az Országgyűlési Őrség is. Fentiek hatására az 
NVSZ állománytábla szerinti létszáma 45 fővel emelkedett és a Közigazgatási Szervek 
Védelmi Szolgálata (KSZVSZ) Igazgatóság szervezetén belül kialakításra került a Korrupció 
Elleni Főosztály, amely Minisztériumi Osztályból és Járási Osztályból áll. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   3 874,0 3 525,8 3 525,8 3 722,8 3 711,4 95,8% 99,7% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

2 396,1 2 415,8 2 415,8 2 510,5 2 524,3 105,4% 100,5% 

Bevétel   6,9 – – 155,5 155,4 2 252,2% 99,9% 

Támogatás   3 610,8 3 525,8 3 525,8 3 469,1 3 469,1 96,1% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  347,1 – – 98,2 90,8 26,2% 92,5% 

Létszám (fő)    415 415 415 460 464 111,8% 100,9% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

3 525,8 0,0 3 525,8 2 415,8 415 

Módosítások jogcímenként            
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció és elszámolása 

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

Átcsoportosítás a Nemzeti Jogszabálytár 
működtetéséhez 

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

Megállapodások alapján átcsoportosítások 
a Készenléti Rendőrségnek 

-61,9 0,0 -61,9 0,0   

Megállapodások alapján átcsoportosítások 
a BM OKF-től 

6,0 0,0 6,0 0,0   

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BRFK-nak 

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

Többletbevétel előirányzatosítása 12,7 12,7 0,0 2,1   
Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi 
működéséhez szükséges előirányzat 
átcsoportosítása 

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

OLAF és EKOP pályázatok finanszírozása 36,6 36,6 0,0 0,0   
45 főre előirányzat maradvány átvétele a 
HM-től 

105,8 105,8 0,0 83,5 45 

Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a 
Munkaügyi Központtól 

0,4 0,4 0,0 0,4  

Előző évi maradvány előirányzatosítása 98,2 98,2 0,0 8,1   
2013. évi módosított előirányzat 3 722,8 253,7 3 469,1 2 510,5 460  

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.415,8 millió forint volt, amely az év végére 
2.524,3 millió forintra emelkedett az előző évi maradvány előirányzatosításából, a 
bérkompenzáció és a közfoglalkoztatottak, valamint a 45 fő létszámfejlesztéshez biztosított 
források következtében. A felhasználás 2.524,3 millió forintban realizálódott, amelynek 
87,5%-át a rendszeres személyi juttatások jelentették. Ezen felül a legnagyobb mértékű 
felhasználás a cafeteria, a jubileumi jutalom, a túlszolgálat és a ruházati költségtérítés 
jogcímeken történt. Az év végére a felhasználás 13,8 millió forinttal haladta meg a módosított 
előirányzatot. A túllépés alapvetően a szolgálati időpótlék és az szolgálati idő támogatása 
jogcímeken jelentkezett.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 630,3 millió forint volt, amely a 
módosítások hatására 663,5 millió forintra emelkedett, a teljesítés pedig 663,2 millió forint 
volt. Az előirányzat módosulása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében 
alakult. 
 
A dologi kiadások 448,8 millió forintos előirányzata az év végére más szerveknek történő 
átcsoportosítások, valamint más kiemelt előirányzatokra történő intézményi hatáskörű 
átcsoportosítások következtében 439,1 millió forintra csökkent. A legjelentősebb összegű 
módosítást a Készenléti Rendőrséggel történő megállapodás jelentette, amely alapján 61,9 
millió forint került átcsoportosításra üzemanyag felhasználás jogcímen. Az év végére 421,6 
millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb kiadást az üzemanyag 
felhasználás, a bérleti díjak, a kommunikáció és a közüzemi szállítói számlák jelentették. 
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Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely EKOP 
pályázatból származó bevétel és előző évi maradvány előirányzatosításának hatására év 
végére 80,7 millió forintra emelkedett. Az év során a teljes előirányzat felhasználásra került, 
amelyből szoftver, licenc díj, garázskapu automatizálás, laptop, poligráf rendszer, valamint 
klíma beszerzése valósult meg. 
 
Az NVSZ az év elején felújítási előirányzattal nem rendelkezett, de az előző évi maradvány 
előirányzatosításával és a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással a módosított 
előirányzat 10,8 millió forint lett. Az előirányzatból irodák felújítása valósult meg 3,5 millió 
forint összegben. 
 
A költségvetési törvény alapján bevételi előirányzat nem állt rendelkezésre, de az év során 
155,4 millió forint összegű bevétel folyt be az intézményhez. Ebből 105,8 millió forintot 
jelentett a személyi állomány 45 fővel történő megerősítésére kapott összeg az 1541/2013. 
(VIII. 15.) Korm. határozat alapján. Ezen felül jelentősebb bevételt jelentett az EKOP projekt 
első részeként kapott 33,7 millió forint összegű bevétel és a 12,7 millió forintos működési 
bevétel (pl. gépjármű, telefon igénybevétele, kártérítés, tanulmányi költségtérítés). 
 
Az előző évek előirányzat-maradványa 98,2 millió forint volt, amelyből 90,8 millió forint 
került felhasználásra áthúzódó személyi juttatásokra, készletbeszerzésre, szolgáltatás 
megrendelésre, számítógépek beszerzésére és épület felújítására. A fennmaradó 7,4 millió 
forint a Mogyoródi úti ingatlan felújításának garanciális visszatartása miatt 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az NVSZ 2013. évi előirányzat-maradványa mindössze 3,9 millió forint, amely 
készletbeszerzési és karbantartási kiadások teljesítése miatt kötelezettségvállalással terhelt. 
  
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
Az NVSZ vagyona az előző évihez képest 3.4 millió forinttal, 811,2 millió forintra csökkent. 
A vagyon összetételében jelentős mértékű változást a vagyoni értékű jogok állományának 
emelkedése (EKOP pályázat keretében beszerzett szoftverek) és az elszámolási számlák 
egyenlegének szinte ugyanakkora mértékű csökkenése jelentette. 
 
A 2013. évi mérleg alapján a követelések összege 0,09 millió forint, amely szolgálati 
gépjármű és szolgálati mobiltelefon magáncélú igénybevételeiből származott. 
 
Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez. Közalapítványok, alapítványok által ellátott 
feladatokra nem teljesített kifizetéseket, illetve térítésmentesen nem juttatott eszközöket. 
Gazdasági társaságban részesedése, valamint letéti számlája nincs. 
 
 
4. cím: Terrorelhárítási Központ 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
Törzskönyvi azonosító: 775696 
Honlap címe: www.tek.gov.hu 
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A Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, 
feladatait a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust 
elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 
22.) Korm. rendelet alapján végzi. 
 
A TEK alapvető feladata terrorcselekmények, vagy azzal összefüggésben elkövetett más 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a Köztársasági Elnök és a 
Miniszterelnök személyvédelme, a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények 
védelme, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres, vagy 
felfegyverkezett személyek elfogása, együttműködés a külföldi terrorizmust elhárító és 
rendvédelmi szervekkel, továbbá bűnfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenység 
folytatása. 
 
Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az 
emberrablás bűncselekmények megszakítását. 
 
A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, 
valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt 
esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának 
szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő 
tűzszerészeti tevékenységet.  
 
A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott 
döntése alapján  közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország 
területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, 
valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, 
hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott 
feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű 
információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar 
külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények 
személy- és létesítményvédelmét. 
 
A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és 
koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti 
program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek 
kidolgozásában. 
 
A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart 
más államok terrorellenes szerveivel, valamint részt vesz a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében. 
 
A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a 
Belügyminisztérium ügyeleti tevékenységét. 
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Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése 
 
A 2013. évre kiemelt feladat volt a terrorveszélyeztetettség folyamatos elemzése, 
feltérképezése, a humán hírszerzés fejlesztése, valamint az ellenőrzés, szűrés kiterjesztése az 
internetes és azzal összefüggő vagy azt felhasználó bűnelkövetési formákra. A feladat 
végrehajtására a TEK elemző-értékelő tevékenységét folytató állománya 54 ország átfogó, 
terror-fenyegetettségi szempontú elemzését végezte el. 2013-ban is folytatódott a kibertérben 
ténylegesen jelentkező, illetve a potenciális fenyegetések és kockázatok rendszeres felmérése, 
kategorizálása. 
 
A 2013-as év egyik kiemelkedő sikere a 2012-ben Szíriában elrabolt magyar állampolgárok 
kiszabadítása volt. Az ügyben 14 hónapos intenzív felderítő munka eredményeként sikerült 
elérni, hogy a 2012-ben elrabolt két magyar olajipari munkás visszanyerje szabadságát. 
 
A TEK idegenrendészeti szakhatósági és véleményezési tevékenységéből adódóan a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére mintegy 180.000 „harmadik ország”-ból 
származó külföldi állampolgár – vízumköteles – beutazási kérelmét véleményezte. 
 
A TEK az év során állandó szakértővel képviseltette magát az EU Tanácsa terrorizmus elleni 
küzdelemmel foglalkozó munkacsoportjában (TWP) annak érdekében, hogy az uniós 
döntéshozatal során a szakmai szempontok érvényesítése folyamatosan megvalósuljon. A 
TEK nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül jelenleg 58 ország viszonylatában tart 
kapcsolatot rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel, továbbá külföldi 
partnerszolgálatokkal. Ezen túlmenően folyamatos az együttműködés a különböző nemzetközi 
szervezetekkel, az Európai Unió ügynökségeivel a képzési központok koordinátoraival, a 
multinacionális cégek biztonsági vezetőivel, valamint a hazai társszervekkel.  
 
Folyamatos a különböző terrorizmus ellenes Európai Uniós munkacsoportokban [TWG 
(Terrorism Working Group), CTG (Counter Terrorism Group) és PWGT (Police Working 
Group on Terrorism)] történő részvétel. 
 
A személyvédelmi állomány alapfeladatai ellátása során végrehajtotta Magyarország 
Köztársasági Elnöke és Miniszterelnöke védelmét, valamint a rendészetért felelős miniszter 
által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat. A 
személyvédelmi alapfeladatok ellátása során összességében több száz budapesti, vidéki, 
külföldi kiutazás, valamint magánprogram biztosítása került végrehajtásra. 
 
A TEK speciális műveleti munkáinak jellege és száma érdemben nem változott az előző 
évhez képest, azonban a bűnügyi jellegű feladatok számának jelentős változását a felkérő 
szervek felőli bizalom évek óta töretlen növekedése okozta, mely a TEK-kel történő 
együttműködés rugalmasságán és a korábban elvégzett szakmai munkák magas színvonalán 
alapul. A felkérő hatóságokkal együttműködve a TEK műveleti egységei 2013-ban több 
alkalommal vettek részt személyvédelmi, közveszély elhárítási, kiemelt személykísérési, 
kiégett fűtőelem szállításbiztosítási, friss nukleáris üzemanyag szállításbiztosítási feladatok 
ellátásában. A TEK műveleti állománya 266 alkalommal látott el bűnügyi feladatot, melyek 
során összesen 310 fő elfogására került sor.  
 
A TEK Műveleti Igazgatóság Képzési Főosztálya a 2013-as évben több alkalommal 
átszervezésre került, feladatköréből fakadóan négy képzési területre (lőkiképzés, taktika, 
közelharc, erőnlét) tagolódott, így a kiképzők megfelelő szakértelemmel végezhetik a TEK 
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állományának specifikus fizikai és/vagy taktikai felkészítését, éves előírt lövészeti felmérését, 
valamint az újonnan rendszeresített fegyverekre a típus átképzést is. 
 
További kiemelt feladat volt a Budapest X. kerület Zách utca 4. szám alatti központi objektum 
felújításának, építési beruházásainak folytatása (tetőzet cseréje, irodák felújítása, futópálya 
korszerűsítése), valamint a robbanóanyag raktár, a másodlagos szerverterem, valamint a 
gépjárműmosó létrehozása. A Zách utcai objektum épületeiben átfogó biztonságtechnikai 
beruházás zajlott. 
 
A 2012. évben elvégzett győri és szegedi objektum felújítások után a 2013. évben a 
nyíregyházi és miskolci, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szolgálatot teljesítő  
egységek által használt irodák kerültek felújításra. 
 
A jogszabályokban rögzített feladatain túl a TEK az elmúlt évben aktív szerepet vállalt a 
2013. március 15-ei hóhelyzet, valamint a 2013. júniusi dunai árvízi veszélyhelyzet-elhárítási 
munkálataiban. 
 
Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 
 
A Terrorelhárítási Központ 2013. január 1-jei költségvetési engedélyezett létszámkerete 1.095 
fő volt, mely 2013. április 1-jével 3 közalkalmazott státusszal bővült a Művész út 6. szám 
alatti ingatlan és a kapcsolódó üzemeltetési feladatok átvételével. A 2013. évi átlagos 
statisztikai létszám 1.051 fő. 
 
A jogszabályváltozás alapján a 2013. évben a TEK már országos lefedettséggel végezte a 
kizárólagosan hatáskörébe utalt műveleti feladatokat, melyhez a meglévő három (Paks, Győr, 
Miskolc) mellé 2013. január 1-jével további 5 új műveleti egység (Szombathely, Pécs, 
Békéscsaba, Debrecen, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) került létrehozásra, összesen 139 
fős létszámfejlesztéssel. Az új egységek kialakításával a vidéken elkövetett bűncselekmények 
tekintetében a TEK reagáló képessége jelentős mértékben javult. 
 
A TEK által kezelt adatok és dokumentumok védelmének, valamint az elektronikus 
adattovábbítás biztonságának koordinálására és irányítására a szervezeten belül önálló 
Biztonsági Felügyelet került kialakításra. 
 
A személyvédelmi feladatok hatékonyabb ellátására a helyszínbiztosítást végző egységek 
közvetlenül a kiemelten védett személyek védelmét ellátó főosztályok alá kerültek 
integrálásra, mely által a Személyvédelmi Igazgatóság főosztályainak száma eggyel csökkent. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben a 
Terrorelhárítási Központ részére 13.533,5 millió forint kiadási előirányzat került 
jóváhagyásra. Ez fejlesztési többletként 3,0 milliárd forint összegben tartalmazta az összesen 
237 fős 2013. évi létszámfejlesztés, valamint a kapcsolódó egyszeri beruházási kiadások 
fedezetét.  
 
A 2013. évi bérkompenzáció fedezetére az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat és az 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján összesen 1,9 millió forint került biztosításra.  
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A Belügyminisztérium részére a Nemzeti Jogszabálytár működtetésére 1,8 millió forint, a 
hivatásos állomány élet- és balesetbiztosítására 1,6 millió forint, a Magyar Rendvédelmi Kar 
működtetésére pedig 0,8 millió forint került átadásra.  
 
Az ORFK-tól a Budapest, XII. Művész út 6. számú ingatlan vagyonkezelési jogának 
átvételéhez kapcsolódóan 6,0 millió forint került átcsoportosításra a TEK részére. Más 
rendvédelmi szerv részére (személyi juttatások kifizetésének, valamint gépjármű karbantartási 
kiadások rendezésére) összesen 8,6 millió forint került átadásra. 
 
2013-ban a TEK támogatási előirányzata az évközi módosítások eredményeként 
összességében 4,9 millió forinttal csökkent. 
 
A 2012. évi maradvány előirányzatosítása 1.655,4 millió forint összeget tett ki. Az év végén a 
működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 66,5 millió forintot 
előirányzatosított a TEK. 
 
A Belügyminisztérium „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” fejezeti 
kezelésű előirányzatból a 2013. március 15-i hóhelyzet elleni védekezés kiadásaira 7,2 millió 
forint, a 2013. júniusi dunai árvízi veszélyhelyzet elhárítási munkálataira 122,5 millió forint 
került átvételre utólagos elszámolási kötelezettséggel. Az ISEC Smart CV projekt uniós 
finanszírozásával kapcsolatban 4,1 millió forint került előirányzatosításra. 
 
A TEK 2013. december 31-ei módosított kiadási előirányzata 15.384,3 millió forint, melyből 
az éves felhasználás 13.106,7 millió forint (85,2%). A 2013. évi előirányzat-maradvány 
2.278,7 millió forint.   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   11 719,2 13 533,5 13 533,5 15 384,3 13 106,7 111,8% 85,2% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

5 634,4 7 030,6 7 030,6 7 031,9 7 029,4 124,8% 100,0% 

Bevétel   218,0 123,0 123,0 323,3 324,4 148,8% 100,3% 

Támogatás   10 691,3 13 410,5 13 410,5 13 405,6 13 405,6 125,4% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  2 465,3 – – 1 655,4 1 655,4 67,1% 100,0% 

Létszám (fő)    855 1095 1 095 1 098 1051 122,9% 95,7% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 13 533,5 123,0 13 410,5 7 030,6 1 095 
Módosítások jogcímenként      
2013. évi bérkompenzáció az 1159/2013. (III. 
28.) és az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján 

1,9 0,0 1,9 1,5   

Nemzeti Jogszabálytár fedezetének 
átcsoprotosítása a BM igazgatása részére 

-1,8 0,0 -1,8 0,0   

A hivatásos állomány életbiztosítása fedezetének 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére 

-1,6 0,0 -1,6 -1,6   

Magyar Rendvédelmi Kar működtetése -0,8 0,0 -0,8 0,0   
3 státusz átvétele ORFK-tól (Művész út 6. 
üzemeltetése) 

6,0 0,0 6,0 3,8 3 

TEK-hez áthelyezett 2 fő személyi juttatásai 
fedezetének átvétele Készenléti Rendőrségtől 

0,4 0,0 0,4 0,3 
 

gépjármű javítás fedezetének átadása 
(RRI,Veszprém MRFK, Békés MRFK részére) 

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

vizsgáztatás, étkezés fedezetének átadása 
Adyligeti RSZKI részére 

-1,4 0,0 -1,4 -0,2 
 

közüzemi díjak fedezetének átadása Baranya 
MRFK részére 

-1,7 0,0 -1,7 0,0 
 

áthelyezett személyek cafetéria juttatás 
fedezetének átadása (Pest MRFK, BRFK, 
Készenléti Rendőrség részére) 

-2,4 0,0 -2,4 -2,4  

többletbevétel előirányzatosítása 66,5 66,5 0,0 0,0   
Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 655,4 1 655,4 0,0 8,5   
pénzeszközátvétel előirányzatosítása (ISEC 
Smart CV) 

4,1 4,1 0,0 0,0   

támogatás előirányzatosítása (árvízi védekezés) 122,5 122,5 0,0 86,7   
támogatás előirányzatosítása (hóhelyzet) 7,2 7,2 0,0 5,3   
kiemelt előirányzatok közötti belső 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -100,6   

2013. évi módosított előirányzat 15 384,3 1 978,7 13 405,6 7 031,9 1 098 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A személyi juttatások 7.031,9 millió forintos módosított előirányzatából 7.029,4 millió forint 
(99,96%) került felhasználásra. Az átlagosan 1.051 fős állomány rendszeres havi 
illetményeire összesen 5.508,3 millió forint került kifizetésre. A nem rendszeres személyi 
juttatások kifizetései 1.517,2 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások 21,6%-át 
jelenti. A 2013. évben az állomány számára jutalom nem került kifizetésre.  
 
Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására 
összesen 601,5 millió forintot fordított a TEK, mely tartalmazza a hóhelyzet és a dunai árvíz 
elleni védekezés során kifizetett összesen 90,5 millió forint túlszolgálati díjat. Elsősorban a 
Köztársasági Elnök és a Miniszterelnök személyvédelme és az ehhez kapcsolódó 
objektumvédelmi feladatok ellátása során keletkezett nagymértékű túlszolgálat.  
 
A közalkalmazotti állomány számára illetménykompenzáció 1,9 millió forint összegben került 
biztosításra. 
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Jubileumi jutalom címen és BM alkalmazási jutalom címen összesen 77,4 millió forint került 
kifizetésre. A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 20,9 millió 
forint volt, melyből a nagyobb tételek a Szíriában foglyul ejtett magyar állampolgárok 
kiszabadításához, valamint az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez 
kapcsolódnak. 
 
A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 82,3 millió forintot 
(96.525 forint/fő) tett ki. 
 
A béren kívüli juttatások 2013. évi kerete az állomány számára – a költségvetési törvény 
szerinti – bruttó 200 ezer forint volt. Az év során a juttatásokat összesen 151,6 millió forint 
összegben biztosította a TEK a személyi juttatások kiemelt előirányzatának terhére. A 
munkahelyi étkezés támogatása 5,1 millió forint, az önkéntes biztosító pénztárakhoz 
kapcsolódó munkáltatói támogatás 8,5 millió forint, BKV bérlet 10,4 millió forint, étkezési 
hozzájárulás (Erzsébet utalvány) 50,5 millió forint, iskolakezdési támogatás 1,3 millió forint, 
szabadidő utalvány 1,1 millió forint, SZÉP kártya feltöltés 74,7 millió forint volt. 
 
Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási 
segély, lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás) 33,5 millió forint kiadás keletkezett. 
 
A külső személyi juttatások 3,9 millió forintot tettek ki, mely járványügyi és egészségügyi 
feladatokra és takarításra megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 1.876,0 millió forintos 
módosított előirányzatából 1.875,0 millió forint (99,9%) került felhasználásra. Az állammal 
szemben fennálló fizetési kötelezettségek hiánytalanul teljesültek. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.038,9 millió forint, az év közben végrehajtott 
előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 2.419,7 
millió forint volt. A felhasználás 2.278,2 millió forint (94,1%), melynek következtében az 
előirányzaton 141,5 millió forint maradvány képződött. 
 
Humán és állat gyógyszerekre 4,7 millió forintot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 13,1 
millió forintot költött a TEK. A szolgálati feladatokhoz használt 270 darab gépjármű után az 
üzemanyag felhasználás az év során nettó 228,3 millió forint volt, az átlagos havi felhasználás 
19,0 millió forint volt. Szakmai anyagok beszerzése 397,7 millió forint értékben történt.  
 
A ruházati beszerzések 13,3 millió forint értékben valósultak meg, a 2013. január 1-jét 
követően vezényelt új állomány számára a feladatok végzéséhez meghatározott forma-, 
munka- és sportruházat beszerzése az előirányzat-maradvány terhére 2014. első 
negyedévében történik. 
 
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 179,5 millió forint értékben került sor. Ebből a  

- különféle kisértékű bútorbeszerzés 102,1 millió forint,  
- a fegyverzeti eszközök beszerzése 35,0 millió forint,  
- orvosi gépek, eszközök vásárlása 1,7 millió forint,  
- háztartási eszközök beszerzése 4,3 millió forint,  
- navigációs eszközök vásárlása 2,4 millió forint,  
- híradástechnikai eszközök és irodatechnikai gépek beszerzése 3,4 millió forint,  
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- mobiltelefon készülékek beszerzése 13,2 millió forint (239 darab),  
- televíziók vásárlása 1,3 millió forint (16 darab),  
- monitorok beszerzése 7,8 millió forint (161 darab),  
- egyéb számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzése 8,3 millió forint. 

 
Kommunikációs szolgáltatások díja 73,4 millió forint volt, melyből a mobiltelefonok 
használatának távközlési díja 53,8 millió forint.  
 
A fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezésére 37,9 millió forintot 
költött a TEK.  
 
Bérleti díjakra 15,9 millió forintot biztosított a TEK költségvetése.  
 
A gázenergia szolgáltatás 166,7 millió forintot, villamos energia szolgáltatás 58,0 millió 
forintot, víz- és csatornadíjak 36,5 millió forintot tett ki. Az összes „rezsiköltség” 261,2 millió 
forint.  
 
Karbantartási, javítási kiadásokra 322,2 millió forintot (ebből ingatlanok karbantartására 
235,2 millió forintot, gépjárművek javítására, karbantartására 87,0 millió forintot) fordított a 
TEK.  
 
Pénzügyi szolgáltatásokra a 2013. évben 15,9 millió forintot fordított az intézmény. A 
kiszámlázott szolgáltatások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 34,7 millió forint volt. 
 
A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan 57,0 millió forintot, reprezentációra 43,4 millió 
forintot költött a TEK. 2013-ban 151 esetben történt külföldi kiutazás (36 országba), 
melyekből év végéig 126 út került elszámolásra. A Szíriában foglyul ejtett magyar 
állampolgárok kiszabadítására 1,3 millió forint, valamint az USA-ban megrendezett SWAT 
versenyen való részvételhez 5,7 millió forint dologi kiadás került elszámolásra.  
 
Az egyéb dologi kiadásokra 149,5 millió forint állt rendelkezére, melyből 134,0 millió forint 
az Rtv. 68/A. § szerinti titkos, speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel. 
 
Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2.170,7 millió forint volt. Az év során  
előirányzatosított 1.131,1 millió forint előirányzat-maradványnak, valamint a végrehajtott 
belső átcsoportosításnak (195,0 millió forint) köszönhetően az előirányzat 3.496,8 millió 
forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.477,0 millió forint összegben, a módosított 
előirányzat 42,2%-ában realizálódott. 
 
Immateriális javak beszerzésére bruttó 63,4 millió forint kiadás merült fel. Ebből 40,2 millió 
forint az új szerver és asztali számítógépek operációs és levelező rendszer szoftvereivel, 10,0 
millió forint vírusvédelmi programokkal kapcsolatos. Az elemző-értékelő munkát támogató 
Infovadász program 12,7 millió forintba került. 
 
Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások bruttó 333,8 millió forint értékben 
valósultak meg, melyből 293,0 millió forint saját ingatlanon, 40,8 millió forint pedig bérelt 
ingatlanon merült fel: 

- A központi objektum épületeinek építési beruházásai 122,4 millió forintot, a 
robbanóanyag és pirotechnikai raktár épületein elvégzett beruházások 1,8 millió 
forintot, az autómosó kialakításának beruházása 34,8 millió forintot, a sportpályák 
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(akadálypálya, futópálya) beruházásai 86,1 millió forintot, műhelyek, raktárak, 
garázsok, kutyakennelek kialakítására elvégzett beruházások 47,9 millió forintot 
jelentettek. 

- A vidéki egységek elhelyezésére szolgáló idegen ingatlanokon Miskolcon 4,8 millió 
forint, Nyíregyházán 30,3 millió forint, Pécsett 0,2 millió forint, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren 5,5 millió forint értékű beruházás került kivitelezésre. 

 
A Zách utcai objektum épületeiben átfogó biztonságtechnikai beruházás került végrehajtásra, 
összesen 169,0 millió forint összegben. Ez magában foglalja személyátvizsgáló fémkereső 
kapu és csomagátvizsgáló röntgen telepítését, mechanikus behatolásvédelmi rendszer 
(megerősített kapuk, roadblocker, betonelemek), az épületekben mágneskártyás beléptető 
rendszer, továbbá kamera- és riasztórendszer kialakítását. 
 
A 2013. január 1-jét követően vezényelt hivatásos állomány felszerelését szolgáló technikai 
beszerzési eljárások keretében 45,5 millió forint értékben maroklőfegyverek, 297,4 millió 
forint értékben lövedékálló mellények, lövedékálló pajzsok és lövedékálló sisakok, 7,3 millió 
forint értékben sokkoló eszközök, 26,7 millió forint összegben kommunikációs eszközök, 
105,7 millió forint értékben pedig gránátvetők, optikai célzó eszközök, ajtónyitó berendezések 
kerültek beszerzésre. 
 
Ügyviteli és számítástechnikai eszközöket bruttó 232,7 millió forint értékben szerezett be a 
TEK. 
 
Nagy értékű bútorokat (163 db öltözőszekrény) 32,0 millió forint, műhelytechnikai 
eszközöket 0,8 millió forint, egészségügyi eszközöket és gépeket 5,2 millió forint, 3 darab 
sugárdózismérőt 1,5 millió forint, sporteszközöket 3,3 millió forint, egyéb eszközöket 81,7 
millió forint összegben vásárolt a TEK. 
 
10,6 millió forintos beruházás keretében kialakításra került egy meglévő VW Crafterből egy 
„C” típusú eset-rohamkocsi a Készenléti Mentő Osztály munkájának támogatására.  
 
A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről 
szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontja alapján beszerzési tilalommal érintett 
eszközök (bútor, gépjármű, informatikai eszköz, telefon) beszerzésénél minden esetben 
rendelkezett a TEK a Miniszterelnökséget vezető államtitkár a Korm. határozat 7. pontja 
szerinti előzetes engedélyével.  
 
A felújítás eredeti előirányzata 400,0 millió forint, mely a 343,8 millió forintos előirányzat-
maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-196,1 millió forint) az év végére 547,7 
millió forintra módosult. A felhasználás 434,9 millió forint, melyből 164,4 millió forint saját 
ingatlanon, 270,5 millió forint pedig idegen ingatlanon elvégzett felújítás volt. 
 
A központi objektum épületeinek felújítására 46,8 millió forintot, a lőtér felújítására 17,6 
millió forintot, a kapuk felújítására 14,5 millió forintot, a robbanóanyag és pirotechnikai 
raktár épületének felújítására 28,9 millió forintot, az autómosó épületének felújítására 42,7 
millió forintot, egyéb építmények (uszoda, akadálypálya, sportpálya, vízvezetékek) 
felújítására 13,9 millió forintot fordított a TEK. 
 

1782



 
 

A vidéki egységek elhelyezésére szolgáló idegen ingatlanokon Pécsett 5,4 millió forint, 
Miskolcon 246,3 millió forint, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 18,8 millió forint 
értékű felújítást valósult meg. 
 
A bevételek alakulása 
 
A 2013. évben összességében 13.405,6 millió forint támogatási előirányzatot biztosított a 
költségvetés. 
 
A 2013. évre 123,0 millió forint saját bevétel került megtervezésre. Az év végéig 66,5 millió 
forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 189,5 millió 
forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 190,4 millió forint (100,5%). 
 
A bevételből nettó 122,4 millió forint szerződések alapján a Paksi Atomerőmű számára 
végzett őrzésvédelmi feladatokkal és a Magyar Tudományos Akadémia számára végzett 
szállítási és kísérési feladatokkal kapcsolatosan jelentkezett. Az egyéb bevételek a 
konyhaépület bérbeadásából, a varrodaépület és a konyhaépület rezsiköltségeinek 
megtéríttetéséből, gépjármű-biztosítások visszatérüléséből, használt lőszerhüvelyek 
értékesítéséből, kártérítésekből, az alkalmazottak és a Magyar Államkincstár 
költségtérítéseiből (gépjármű- és telefonhasználat, szállás, apanapi távolléti díjtérítés) 
származtak. 
 
Az Európai Unióval, az ISEC Smart CV projekt tárgyban megkötött támogatási szerződés 
alapján 4,3 millió forint folyt be. A Belügyminisztérium „Víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás” fejezeti kezelésű előirányzatból a 2013. március 15-i hóhelyzet elleni 
védekezés kiadásaira 7,2 millió forint, a 2013. júniusi dunai árvízi veszélyhelyzet elhárítási 
munkálataira 122,5 millió forint került átvételre, utólagos elszámolási kötelezettséggel.  
 
A TEK fizetőképessége a 2013. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
A 2012. évben képződött, 1.655,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradvány előirányzatosításra és az év során 1.628,5 millió forint összegben 
felhasználásra került, a fennmaradó 26,9 millió forint az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 
alapján felhasználásra visszahagyásra került. 
 

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 10,8 millió forintos 
maradványa a Rendőrségtől 2012. augusztus 1-jével a TEK-hez vezényelt hivatásos 
állomány 2012. augusztus-október havi, a TEK által elrendelt túlszolgálata és 
készenléte után a rendőrségi szervek által kifizetett összegek megtérítésére megkötött 
előirányzat-módosítási megállapodás alapján volt kötelezettségvállalással terhelt. A 
megállapodásban foglaltak a 2013. év I. negyedévében végrehajtásra kerültek. 

- A dologi kiadások előző évi maradványa az új műveleti egységek technikai 
(fegyverzet, védőfelszerelések, kényszerítő eszközök) felszerelésének beszerzéseire 
(105,1 millió forint), bútorbeszerzésre (19,3 millió forint), lőszerbeszerzésre (5,1 
millió forint), informatikai és operatív eszközök megvásárlására (8,4 millió forint), 
építési munkálatokra (17,2 millió forint), valamint a 2012. év végén megrendelt 
eszköz- és készletbeszerzésekre (12,2 millió forint), összesen 167,3 millió forint 
összegben biztosított fedezetet. 
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- A beruházások előző évi maradványa terhére az új műveleti egységek technikai 
(fegyverzet, védőfelszerelések, kényszerítő eszközök) felszerelésének beszerzéseire 
(395,1 millió forint), a 2012. év végén elindított építési beruházásokra (217,7 millió 
forint), operatív felderítő és megfigyelő eszközök beszerzésére (45,8 millió forint), 
biztonságtechnikai beruházásokra (108,6 millió forint), szerverterem kialakítására és 
eszközbeszerzésekre (189,4 millió forint), informatikai eszközbeszerzésekre (137,0 
millió forint) a 2012. év végén megrendelt eszközbeszerzésekre (2,9 millió forint), 
valamint gépjármű mentőautóvá alakítási beruházásra (10,1 millió forint) összesen 
1.106,6 millió forintot fordított a TEK. 

- A felújítások előirányzat-maradványa felhasználásra került az objektum felújítások VI. 
ütemére (Zách utcai objektum, valamint miskolci és nyíregyházi irodák), valamint a 
robbanószer raktár kialakítására 343,8 millió forint összegben. 

 
Az előző évi maradvány fel nem használt, 26,9 millió forintos része az Európai Unióval, a 
Terrorizmus és Számítógépes Bűnözés Elleni Monitoring Egység és Nemzetközi 
Kapcsolattartó Pont létrehozása tárgyban megkötött támogatási szerződés (ISEC projekt) 
alapján kapott uniós támogatásból származott, amely a szerződés alapján elemző-értékelő 
szoftver beszerzésének fedezetét biztosítja. A szoftver beszerzésére központosított 
közbeszerzési eljárásban került sor, azonban a 2013. évben az eljárás elhúzódása miatt csak a 
szerződés megkötésére volt lehetőség, a teljesítés 2014 januárjában realizálódott.  
 
A 2013. évben a Terrorelhárítási Központ költségvetésében 2.278,7 millió forint 
költségvetési maradvány keletkezett. Ebből 2.277,6 millió forint kiadási előirányzatokon 
képződött, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 2013. december 18-át 
követően 1,1 millió forint bevétel folyt be, melynek előirányzatosításához a nemzetgazdasági 
miniszter engedélye az év végi zárásra tekintettel már nem állt rendelkezésre, így az összeg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel a TEK 2013. évi költségvetési 
beszámolójában. 
 
A személyi juttatások 2,5 millió forintos maradványát az árvízi védekezés költségei 
térítésének fel nem használt része után 1,6 millió forintos visszafizetési kötelezettség terheli. 
A maradvány fennmaradó része a személyi jellegű kiadások után kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1,0 millió 
forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan 
kötelezettségvállalással terhelt, melyből az árvízi védekezésre kapott támogatás visszafizetési 
kötelezettséggel terhelt része 0,4 millió forint. 
 
A dologi kiadások 141,5 millió forintos maradványa lőszerbeszerzési szerződés (31,0 millió 
forint), valamint az új műveleti állomány ruházati beszerzéseire lefolytatott eljárások 
eredményeként megkötött szerződések (110,5 millió forint) alapján teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A beruházások 2.019,8 millió forint költségvetési maradványa 86 darab szolgálati gépjármű 
megvásárlására elindított beszerzési eljárás alapján megkötött szállítási szerződés (851,4 
millió forint), a 2013. év végén elindított építési beruházásokra megkötött szerződések (VII. 
ütem – 617,5 millió forint), építési beruházási tervdokumentációk készítésére létrejött 
szerződések (30,1 millió forint), fegyverzeti eszközök beszerzési szerződései (163,9 millió 
forint), elemző-értékelő szoftver beszerzési szerződése (63,8 millió forint), EDR kézirádió 
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beszerzési eljárás (68,5 millió forint), informatikai eszközbeszerzési eljárás (68,6 millió 
forint), mentőorvosi eszközök beszerzési eljárása alapján megkötött szállítási szerződés (6,0 
millió forint), valamint műveleti terem kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzési eljárás 
(150,0 millió forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A felújítások 112,8 millió forint összegű költségvetési maradványa az objektum felújítások 
VII. ütemére (Zách utcai objektum, Zách utcai lőtér, valamint debreceni és szombathelyi 
irodák) kiírt eljárás alapján kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A TEK 2013. évi, a kiadási előirányzatokon keletkezett 2.277,6 millió forintos költségvetési 
maradványának teljes összege a vállalt kötelezettségeknek megfelelően 2014. június 30-ig 
felhasználásra kerül. A beruházások és a beszerzések az eljárások jogszabályban előírt 
lépéseinek és időtartamának betartása, valamint a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél 
biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 
6. pontja alapján beszerzési tilalommal érintett eszközök (bútor, gépjármű, informatikai 
eszköz, telefon) beszerzési engedélyezési eljárásának időtartama miatt nem fejeződtek be 
2013. év végéig. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
2013. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 8,7 milliárd forintról 11,9 
milliárd forintra (nettó 8,5 milliárd forint) növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a 
térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés 
hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, a létszámbővítéssel érintett állomány 
technikai felszerelése megtörtént. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 28,8%-os, a 
nullára leírt eszközök állománya 728,7 millió forint. 
 
A 2013. évben térítésmentes vagyonátvételre bruttó 1.644,9 millió forint értékben került sor.  
 
A Készenléti Rendőrségtől átvette a TEK a Budapest XII., Művész út 6. szám alatti ingatlant 
bruttó 1.120,0 millió forint (nettó 873,4 millió forint) és a benne lévő ingóságokat bruttó 
138,6 millió forint értékben, szintén a Készenléti Rendőrségtől – a 2010. évi feladatátvétellel 
kapcsolatosan – a 20 darab, nullára leírt szolgálati gépjármű került átadásra bruttó 326,1 
millió forint értékben. Az ORFK Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságától 17 darab 
szolgálati kutya vagyonkezelési joga került át bruttó 4,6 millió forint értékben. 
 
Magyarország Belügyminisztériumán keresztül az USA Kormányának Energiaügyi 
Minisztériumától sugárzásmérő berendezéssel felszerelt gépjárművet kaptunk felajánlásként, 
bruttó 53,8 millió forint értékben, valamint a Budapest Airport Zrt.-től 102 darab lőfegyvert 
bruttó 1,8 millió forint összegben vett át vagyonkezelésbe a TEK. 
 
Az immateriális javak állománya a 2013. évi szoftverbeszerzések (63,4 millió forint), 
valamint az elszámolt értékcsökkenések (8,2 millió forint) hatására 14,0 millió forintról 69,2 
millió forintra emelkedett. 
 
Az ingatlanok állománya 3.309,2 millió forintos nyitó állománya az elvégzett beruházások, 
felújítások, valamint a térítésmentesen átvett ingatlan miatt 1.588,1 millió forinttal 
emelkedett, melyet az idegen objektumon végzett felújítások átadása, valamint az elszámolt 
értékcsökkenés 331,2 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi értéke 
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így 4.566,1 millió forint. A befejezetlen beruházások állománya 300,6 millió forinttal 
növekedett. 
 
A gépek, berendezések és felszerelések állománya 2.390,7 millió forintról 2.899,9 millió 
forintra emelkedett. A beszerzések 1.068,2 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 169,9 
millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 717,9 millió forint, 
egyéb csökkenés 11,0 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 156,1 millió 
forint. 
 
A saját gépjármű állomány 249 darabról 270 darabra növekedett, de értékben 1.311,3 millió 
forintról 928,0 millió forintra csökkent. Térítésmentes átvételre 21 darab gépjármű került, az 
ezekből származó összes növekedés 348,7 millió forint, egyéb beruházás 11,6 millió forint 
(mentőautó) volt. Az elszámolt értékcsökkenés 738,9 millió forint, selejtezés miatti csökkenés 
4,7 millió forint volt. 
 
A készletállomány az előző évhez képest 364,0 millió forintról 417,9 millió forintra 
emelkedett.  
 
A TEK követelései között a vevőknek és saját alkalmazottaknak kiszámlázott teljesítéseket, 
illetve kártérítésekből, költségtérítésekből származó követeléseket tartott nyilván. Ezek 
elsősorban az élőerős fizikai védelemből (objektum őrzés-védelem), speciális szállítási 
kíséreti feladatok ellátásából, épületrész bérbeadásából, közüzemi költség 
továbbszámlázásából, használt készletek és hulladékok értékesítéséből és kötbér 
számlázásából származó követelések. Az alkalmazottakkal szembeni követelések jellemzően 
a telefon- és személygépjárművek magáncélú igénybevételéből, kártérítésekből, szabálysértési 
kártérítésekből adódtak. A követelések állománya 25,5 millió forint. 
 
A TEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, letéti számlákkal nem rendelkezett. 
 
A TEK a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően 
tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a 
központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a 
költségvetési forrásokból végrehajtásra kerültek. 
 
 
5. cím: Büntetés-végrehajtás 
 
Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

Intézet megnevezése 
Törzs- 
szám 

ÁHT 
azon. 

Honlap, email 
 címe 

Bv. Országos Parancsnoksága 752028 050610 www.bvop.hu 
          Bv. Szervezet Oktatási Központja 752381 202952 oktatasi.uk@bv.gov.hu 
Állampusztai Országos Bv. Intézet  752116 050621 apuszta.uk@bv.gov.hu 
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc) 752237 050829 miskolc.uk@bv.gov.hu 
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) 752226 050797 kecskemet.uk@bv.gov.hu 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön  752040 050632 bgyarmat.uk@bv.gov.hu 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet  752127 050643 baracska.uk@bv.gov.hu 
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs) 752259 050863 pecs.uk@bv.gov.hu 
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula) 752204 050731 gyula.uk@bv.gov.hu 
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Budapesti Fegyház és Börtön  752051 050654 bfb.uk@bv.gov.hu 
          Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító Intézet  764641 254490 imei.uk@bv.gov.hu 
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ 
(Pilisszentkereszt) 752017 050764 pilis.uk@bv.gov.hu 
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) 752149 050708 tokol.uk@bv.gov.hu 
          Bv. Központi Kórház Tököl  752524 254489 korhaz.uk@bv.gov.hu 
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest) 752183 050719 fovaros.uk@bv.gov.hu 
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet  752194 050720 gyor.uk@bv.gov.hu 
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen) 752150 050676 debrecen.uk@bv.gov.hu 
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger) 752161 050687 eger.uk@bv.gov.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet 752282 050928 szolnok.uk@bv.gov.hu 
Kalocsai Fegyház és Börtön  752062 050775 kalocsa.uk@bv.gov.hu 
Márianosztrai Fegyház és Börtön  752073 050818 nosztra.uk@bv.gov.hu 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet  752138 050852 palhalma.uk@bv.gov.hu 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  752084 050874 saujhely.uk@bv.gov.hu 
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár) 752215 050786 kaposvar.uk@bv.gov.hu 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  752095 050885 sopron.uk@bv.gov.hu 
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza) 752248 050841 nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu 
Szegedi Fegyház és Börtön 752105 050896 szeged.uk@bv.gov.hu 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet 598833 277645 tiszalök.uk@bv.gov.hu 
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd) 752260 050917 szekszard.uk@bv.gov.hu 
Váci Fegyház és Börtön 752039 050940 vac.uk@bv.gov.hu 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely) 762922 280012 szombathely.uk@bv.gov.hu 
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém) 752303 050951 veszprem.uk@bv.gov.hu 
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg) 752314 050962 zalaeg.uk@bv.gov.hu 

 
Feladatkör, tevékenység 
 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) az elmúlt év során 
maradéktalanul megvalósította tevékenysége általános célkitűzéseit, végrehajtotta az éves 
munkatervben meghatározott feladatokat. A hatályos jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően eleget tett a jogszerű, szakszerű, folyamatos és biztonságos befogadási, 
elhelyezési, ellátási kötelezettségeinek.  
 
Kiemelkedő eredmény, hogy az év során a szervezet aktív közreműködésével elkészült az új 
bv. kódex. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény Országgyűlés általi elfogadásával 
először szabályozza legmagasabb szintű jogszabály a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját, 
amely 2015. január 1-jével lép hatályba. 
 
Az új jogi szabályozás megalkotása mellett elsődleges szerepet kapott, és az elmúlt évek 
intenzitásának megfelelően folytatódott a fogvatartotti foglalkoztatás növelése, valamint a 
belső és a központi ellátás kiterjesztése. Az ehhez szükséges beruházások saját forrásból 
valósultak meg.   
  
A bv. szervezet társadalmi elismerését eredményezte az árvíz során a személyi állomány által 
tanúsított áldozatos szolgálatellátás, fogvatartotti munkavégzés. A védekezési és a 
helyreállítási munkákban az állomány ezer tagja és közel kétezer fogvatartott vett részt.  
 
A szigorodó büntetőpolitika, valamint a társszervek javuló felderítési mutatói eredményeként 
a bv. intézetek zsúfoltsága folyamatosan nőtt. Ennek ellensúlyozására a kormányváltást 
követően elindított átfogó férőhely-bővítési program keretében 2013. évben további 159 
férőhellyel bővült a szervezet befogadóképessége.  
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A bv. szervezet az év közben többször jelentősen emelkedő fogvatartotti létszámból – az 
összlétszám többször tartósan megközelítette a 18.000 fő feletti határt –, illetve az egyre 
bővülő munkáltatásból eredően megnövekedett feladataikat – az előző évhez viszonyítva – 
gyakorlatilag változatlan személyi feltételek mellett hajtotta végre. A fogvatartottak 
átlaglétszáma 2013. évben 18.054 fő, amely 143%-os telítettséget mutat.  
 
A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó bv. szervezetet – a büntetés-végrehajtási 
intézeteket/intézményeket – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban 
BVOP), mint középirányító szerv irányítja, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A büntetés-
végrehajtási intézetek/intézmények száma 33 (BVOP-val együtt), a gazdasági társaságok 
száma 11. A Bv. szervezetet 33 költségvetési szerv alkotja, melyek vállalkozási tevékenységet 
nem folytatnak. 
 
A bv. szervezet 2013. évi gazdálkodási kereteit az államadósság csökkentése és a 
költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség szerint határozták meg, 
amelynek eredményeként az év folyamán likviditási helyzete mindvégig stabil és 
kiegyensúlyozott volt. Az európai uniós források igénybevételével (EKOP, TÁMOP, KEOP) 
megvalósult korábbi fejlesztések pozitív hatásai már realizálódtak és a tervezett 
férőhelybővítések első üteme is végrehajtásra került.   
 
A Központi Ellátó Szervhez a vonatkozó rendeletek hatálya alá tartozó intézetek, 
intézmények (a továbbiakban: kedvezményezettek) által megküldött ellátási igények 
számában 2013. évben az előző időszakhoz képest növekedés volt tapasztalható. A 
beszámolási időszakban 2.375 igénybejelentés érkezett, mely 636-tal több, mint 2012. évben 
(1.739 db). Pozitív irányú elmozdulás történt a benyújtott igénybejelentések rendeletek 
szerinti megoszlásában is. A bv. szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a 
rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 
szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó kedvezményezettek 
aránya a 2012. évi 25%-ról 33%-ra emelkedett.  
 
Továbbra is fennáll azonban az a tendencia, hogy az ellátási igények zömét a 
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó kedvezményezettek nyújtották be. Az 
igénybejelentések értéke – néhány egészségügyi intézmény mosodai szolgáltatásra vonatkozó 
igényének kivételével – nem érte el a költségvetési törvényben meghatározott uniós 
értékhatárt. 
 
Az igények teljesítésére képes büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok kijelölésének nettó 
összértékével kapcsolatosan megállapítható, hogy az az előző évihez képest megduplázódott, 
mintegy 3,1 milliárd forintról közel 6,8 milliárd forintra növekedett.   
 
A pályázati tevékenység aktivitása 2013. évben tovább növekedett. A meghirdetett és a 
büntetés-végrehajtás számára is elérhető kiírások esetében az érdeklődés eltolódott a 
magasabb összegű pályázatok irányába. Az intézetek és intézmények részéről benyújtott 
pályázatok száma az előző évi statisztikákhoz viszonyítva közel azonos, azonban 
volumenüket és értéküket tekintve felülmúlják a korábbi évek mutatóit. 
 
A folyamatban lévő 33 európai uniós projektből (2.421,0 millió forint) kilenc infrastrukturális 
fejlesztés (1.014,0 millió forint), 24 pedig fogvatartotti, illetve személyi állományra 
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vonatkozó programokat biztosít. Kiemelkedő jelentőségűek a TÁMOP projektek, összesen 
1.353,0 millió forint finanszírozási forrással. 2013-ban hét pályázat zárult le, a befolyó 
támogatás összege 2.044,0 millió forint. További 22 projekt elbírálás alatt áll, amelyek a bv. 
szervek fűtéskorszerűsítését, nyílászáróinak cseréjét, illetve a megújuló energiák hasznosítását 
célozzák, összesen 5.175,0 millió forint értékben:  
 

• A „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban”, EKOP-1.1.6-09-2009-0001. 
projekt során felhasználható összeg mindösszesen 1.425,5 millió forint volt, amelyből 
az eszközbeszerzések és a bevezetett, újonnan kifejlesztett személyügyi és a 
fogvatartotti nyilvántartási informatikai szoftver bevezetése lezárult 2013. évben.   

• A „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban – II. ütem (Főnix Plusz)”, 
EKOP-1.1.15-2012-2012-0013. projekt keretében befogadásra került a 
tanúvédelemmel kapcsolatos nyilvántartás megvalósításáról, valamint a minősített 
ügyiratkezeléshez szükséges biztonsági követelmények kiépítéséről szóló pályázat. A 
tervezett 500,0 millió forintos forrás felhasználása 2013. és 2014. évben valósul meg. 

• A „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban – nyomtatókonszolidáció”, 
EKOP-1.A.2 projekt az 1.600 db-os nyomtató eszközpark korszerűsítését célzó, 300,0 
millió forint összegű pályázat benyújtása megtörtént. A szükséges fedezet biztosítása 
esetén a beszerzés azonnal megindítható.  

• Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 2013. évben kiírt 
"üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi 
támogatására" tárgyú pályázatán 7 bv. intézet összesen 48,8 millió forint támogatást 
kapott. A KEOP-2012-4.10.0/A, C pályázatán elnyert támogatás 173,8 millió forint, 
amely 2 bv. intézet között oszlik meg. 

• „A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az 
intenzív utógondozás modellje” TÁMOP 5.6.3-12/1 kódszámú kiemelt projekt címmel 
az ország összes bv. intézetére vonatkozóan pályázatot nyert a bv. szervezet, melynek 
rájuk eső része 785,0 millió forint. 

 
Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2013-ban változás nem történt. A 
rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások aránya 35,0%, a személyi 
juttatásoké 44,4%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 3,9%-át fedezik. Az egy 
fogvatartottra jutó dologi kiadás (2013. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 8.344 
Ft/fő/nap, mely 2012. évhez viszonyítva 422 Ft/fő/nap összeggel nőtt. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben 
meghatározott kiadási főösszeg 49.481,7 millió forint, amelyet 46.766,1 millió forint 
költségvetési támogatás (94,5%) és 2.715,6 millió forint (5,5%) saját bevételi előírás 
finanszírozott.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   50 649,1 49 481,7 49 481,7 58 150,1 55 314,1 109,2% 95,1% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

24 609,2 24 992,0 24 992,0 25 824,1 25 483,6 103,6% 98,7% 

Bevétel   5 206,2 2 715,6 2 715,6 7 709,5 7 698,8 147,9% 99,9% 

Támogatás   47 797,0 46 766,1 46 766,1 47 357,1 47 357,1 99,1% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  726,4 – – 3 083,5 3 081,4 424,2% 99,9% 

Létszám (fő)    7 577 8 329 8 329 8 329 7 688 101,5% 92,3% 

 
Előirányzat módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 49 481,7 2 715,6 46 766,1 24 992,0 8 329 
Módosítások jogcímenként            
az 1159/2013. (III.28.) Korm.határozat és az 
1990/2013. (XII.29.) Korm. határozat szerinti 
bérkompenzáció  

759,6 0,0 759,6 598,1 0 

1259/2013. (V.13.) Korm. határozat, 
zárolás/csökkentés 

-1 237,5 0,0 -1 237,5 0,0 0 

A Nemzeti Jogszabálytár fedezetének 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére 

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

Az Új büntetés-végrehajtási objektum 
működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 
forrásának átcsoportosítása létszám- és 
férőhelybővítésre 

1 102,0 0,0 1 102,0 0,0 0 

Csoportos életbiztosítás fedezetének 
átcsoportosítása 

-17,9 0,0 -17,9 -17,9 0 

Átcsoportosítás a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat részére (igazolvány készítés) 

-1,8 0,0 -1,8 0,0 0 

Átcsoportosítás a Magyar Rendvédelmi Kar 
kiadásainak fedezetére 

-5,8 0,0 -5,8 0,0 0 

BRFK-BVOP megállapodás alapján előirányzat 
átadás 

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

Többletbevétel  532,2 532,2 0,0 34,8 0 
2012.évi maradvány 3 083,5 0,0 0,0 102,2 0 
maradvány átvétel 1 349,7 1 349,7 0,0 73,6 0 
átvett pénzeszközök 3 112,0 3 112,0 0,0 514,2 0 
átcsoportosítások saját hatáskörben 0,0 0,0 0,0 -472,9 0 
2013. évi módosított előirányzat 58 150,1 7 709,5 47 357,1 25 824,1 8 329 

 
A személyi juttatások eredeti 24.992,0 millió forint összegű előirányzata a 2012. évi eredeti 
előirányzathoz képest nem változott. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz 
képest 2013. év végére 3,3%-kal (832,1 millió forint) emelkedett.  
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A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak: 

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.)  
  Korm. hat. szerinti bérkompenzáció 598,1 millió forint 
- csoportos balesetbiztosítás fedezetének elvonása -17,9 millió forint 
- többletbevétel 34,8 millió forint 
- 2012. évi maradvány 102,2 millió forint 
- maradvány átadás 73,6 millió forint 
- átvett pénzeszközök 514,2 millió forint 
- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -473,9 millió forint 
- a beszámoló és a kincstár közötti különbözet, mely saját  

 hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze  1,0 millió forint 
 

A büntetés-végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám 8.329 fő, az átlagos 
statisztikai létszám 7.688 főben teljesült, mely 112 fővel több a 2012. évi átlaglétszámnál. A 
munkajogi létszám a 2012. évihez képest (7.924 fő) 77 fő növekedést mutat. 
 
A teljesítés a módosított előirányzatnál 1,3%-kal alacsonyabb (25.483,6 millió forint). BM 
alkalmazási jogviszony után járó jutalom jogcímen 39,4 millió forint kifizetés történt. A 
hivatásos állomány részére 267,3 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. A 
cafetéria rendszer keretében 1.544,3 millió forint juttatást fizetett ki a bv. szervezet az 
állomány részére, amely 24,4 millió forinttal több az előző évben kifizettet összegnél. A 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára az 1159/2013. (III. 
28.) Korm. határozatban és az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározottak 
alapján a személyi juttatások terhére 598,1 millió forint, munkaadót terhelő járulékok terhére 
161,5 millió forint kifizetés történt, összesen 4.904 fő részére. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok (5.645,3 millió forintos) eredeti előirányzata a személyi 
juttatásokhoz hasonlóan az előző évhez képest változatlan maradt.  
 
Az évközben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál 
jelzett tételekből adódóan 649,6 millió forint nagyságban valósult meg.  

- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.)  
 Korm. hat. bérkompenzáció 161,5 millió forint 
- többletbevétel  41,6 millió forint 
- 2012. évi maradvány 49,5 millió forint 
- maradvány átadás 19,9 millió forint 
- átvett pénzeszközök 128,0 millió forint 
- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás 248,8 millió forint 
- a beszámoló és a kincstár közötti különbözet, mely saját  

  hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze  0,3 millió forint 
 

A felhasználás 6.194,8 millió forintos teljesítés mellett 98,4%-os volt. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 18.259,8 millió forint volt. Az év során az eredeti 
előirányzathoz képest 11,4%-os (2.081,4 millió forint) növekedés történt. Kormányzati 
hatáskörben -1.237,5 millió forint, fejezeti hatáskörben 1.511,2 millió forint, míg saját 
hatáskörben 1.807,7 millió forint értékben módosult az előirányzat.  
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A módosítások az alábbi tételekből tevődnek össze: 
- 1259/2013. (V. 13.) Korm. hat., zárolás -1.237,5 millió forint 
- Nemzeti Jogszabálytár fedezetének átcsoportosítása -6,6 millió forint 
- Megállapodás alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak 

  szolgálati igazolvány gyártásának kiadásaira -1,8 millió forint 
- többletbevétel 423,4 millió forint 
- Az Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése  

  fejezeti kezelésű előirányzat forrásának átcsoportosítása 1.102,0 millió forint 
- MRK kiadásainak elvonása -5,8 millió forint 
- 2012. évi maradvány előirányzatosítása 1.778,7 millió forint 
- maradványátvétel  310,8 millió forint 
- pénzeszközátvétel 394,6 millió forint 
- átcsoportosítás -673,1 millió forint 
- a beszámoló és a kincstár közötti különbözet, mely saját  

  hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze  -3,3 millió forint 
 
A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 18.930,6 millió forint, a teljesítés az 
eredeti előirányzattól 6,9 %-kal marad el.  
 
A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a takarékos gazdálkodás miatt a bv. 
szervezet pénzügyi helyzete stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás 
folytatására nyílt lehetőség. 2013-ban a likviditás zavartalan volt. A 2013. évet a büntetés-
végrehajtási intézmények 2,6 millió forintos határidőn túli számlaállománnyal zárták, az 
átütemezett fizetési határidejű számlák összege 1,3 millió forint volt.  
 
A határidőn belüli számlaállomány 495,3 millió forint.  
 
A bv. szervezet rendelkezésre álló pénzkészlete 2.806,6 millió forint, amelyből az intézetek 
pénzkészlete 926,7 millió forint.  
 
A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzatból 5.469,5 millió forint 
kifizetésre került. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az 
előirányzat az év során 29,6%-kal, azaz 0,8 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a 
módosított előirányzat 3,5 millió forint lett. A teljesítés 97,3%-os (3,4 millió forint) volt. 
 
Az egyéb működési célú kiadás eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási 
Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos 
Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg 
év közben gyermeküdültetésre felhasználásra került. A módosított előirányzat 803,6 millió 
forint, mely 100%-ban teljesült. Az évközi saját hatáskörű módosítások 404,2 millió forint 
összegben 2012. évi maradványt, 94,0 millió forint összegben átvett pénzeszközt és 303,4 
millió forint összegben dologi kiadásokról való átcsoportosítást tartalmaznak.  
 
Az intézményi beruházások 309,2 milliós összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest 
nem változott. Az év során fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás 23,6 millió forint 
összegben valósult meg, melyből 24,5 millió forint többletbevételből, -0,9 millió forint BRFK 
részére átadott előirányzatból áll.  
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A 2012. évi maradványok rendezéséből 563,0 millió forintos, maradványátvételből 945,5 
millió forintos, a pénzeszköz átvételek miatt 1.953,9 millió forintos növekedés jelentkezett. 
További növekedést a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelentettek 432,6 millió 
forint összegben, így intézményi hatáskörű átcsoportosítás összesen 3,895,0 millió forint 
összegben került végrehajtásra. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 
3.369,4 millió forint.  
 
A felújítás 2013. évi 157,7 millió forint összegű előirányzata az előző évhez képest szintén 
nem változott. Év végére az előirányzat 304,2 millió forinttal emelkedett az intézetek, 
intézmények 2012. évi maradványai (178,9 millió forint), pénzeszköz átvétel (22,4 millió 
forint), többletbevétel (7,8 millió forint) és átcsoportosítás (95,1 millió forint) hatására. A 
felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 360,9 millió forint.  
 
A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások: 
 

- a Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumában 100 fő férőhely bővítés, 
amelynek felújítási költsége 180,0 millió forint,  

- a Baranya Megyei Bv. Intézetben 24 fő férőhely bővítés, 85,0 millió forint összegben, 
- a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben 35 fő férőhely bővítés, 95,0 millió forint 

értékben. 
- a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben 400 adagos fogvatartotti konyha teljes 

rekonstrukciója 110,0 millió forint összegben, 
- a Szegedi Fegyház és Börtön II-es objektuma területén a személyi állomány részére 88 

fős férfi-női könnyűszerkezetes öltözőépület 60,0 millió forintösszegben, 
- a Szegedi Fegyház és Börtön I-es objektuma főépület teljes körű homlokzat-felújítása  

60,0 millió forint összegben, 
- a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumában kialakított „nyári börtön” 

tetőszerkezetének felújítása és héjazatcseréje 40,0 millió forint összegben, 
- a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tetőszerkezetének megerősítése és 

héjazat felújítása 28,0 millió forint összegben, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet területén új bástyafal és őrtorony építése 20,0 millió 

forint összegben, 
- a BvOP-n 50 fős melegítő-tálalókonyha és étkező kialakítása 13,0 millió forint 

összegben, 
- a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben fogvatartotti fürdők felújítása 18,5 millió 

forint összegben, 
- a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumában fogvatartotti fürdők felújítása 17,7 

millió forint összegben. 
 

A büntetés-végrehajtási szervezeti egységek tulajdonában, üzemeltetésében 2013. december 
31-én 427 darab szolgálati gépjármű volt. Csatlakozva az Országos Rendőr-főkapitányság 
által 2012-ben lefolytatott beszerzési eljáráshoz, 2013. évben 71 gépjármű (személygépjármű, 
mikrobusz és terepjáró) került beszerzésre összesen 464,0 millió forint értékben. Ezzel az 
addigi 10 éves átlagéletkor 8,5 évre csökkent, valamint költséghatékonyabbá vált a 
gépjárműpark fenntartása.  
 
A beszerzéseket követően 28 db magas korú és futásteljesítményű gépjármű került 
selejtezési/értékesítési eljárás alá, mely 2013. évben bruttó 5,3 millió forint bevételt 
eredményezett. Saját oktatók bevonásával 440 fő állományi tag részére tartottunk ügyintéző 
gépjárművezető képzést. 
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Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára a kincstári változások miatt évközben 
átvezetésre került a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos 
eredeti előirányzata. Az eredeti előirányzathoz képest átcsoportosítások, maradvány- és 
pénzeszközátvétel miatt 80,0 millió forint növekedés mutatható ki. Az átcsoportosításokat az 
energiaracionalizálási pályázatok 2013. évi törlesztő részlete (50,3 millió forint) indokolta. 
Kölcsön 91,0 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 33 fő részesült 
lakástámogatásban, és 46 fő családalapítási támogatásban. A teljesítés az előirányzathoz 
képest 86,9%-os szinten alakult (167,7 millió forint). 
 
A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 
 
A büntetés-végrehajtás 2013. évi bevételének eredeti előirányzata 2.715,6 millió forintról 
7.709,5 millió forintra módosult. A beszámoló és a kincstár közötti eltérés 4,6 millió forint, 
mely a működési bevételek (3,2 millió forint) és a támogatás értékű működési bevételek (1,4 
millió forint) rendezéséből adódik.  
 
Intézményi működési bevételek 
Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítésből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás 
kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen 
2.300,4 millió forint intézményi működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 
30,1%-kal magasabb.  

 
A Támogatásértékű működési pénzeszköz átvétel eredeti előirányzata 840,1 millió forint, 
mely a 3 intézet (IMEI, Bv. Központi Kórház, Nagyfai utókezelő) részére a 
társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az előirányzat az EU pályázatok 
megvalósítása során átvett pénzeszközök, az egészségügyi dolgozók béremelésére kapott 
többletforrás, a munkaügyi központtal kötött támogatási szerződés alapján átvett péneszköz, 
az egységes területalapú támogatás, a maradványátvétel, valamint az árvízi védekezésre 
kapott többletforrás következtében 1.380,9 millió forinttal növekedett. Az előirányzat 2.329,0 
millió forintban teljesült.  
 
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel módosított előirányzata 37,0 millió forint, mely 
100,0%-ban teljesült. 
 
A felhalmozási bevételeken eredeti előirányzatot nem tervezett a cím, azonban a támogatás 
értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel az EU-s pályázatokból elnyert támogatások összege 
2.932,6 millió forint (teljesítés: 2.932,6 millió forint), a felhalmozási saját bevétel (gépjármű 
értékesítés) 5,3 millió forint előirányzattal (teljesítés: 5,3 millió forint) zárta az évet.  
 
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel módosított előirányzata 108,0 millió forint a 
munkáltatói célú lakáskölcsönök nyújtására. A teljesítés 87,5%-os (94,5 millió forint). 
 
A 2013. évi költségvetési támogatás összege 46.766,1 millió forint. Az előirányzat év 
közben 46.766,1 millió forintról 47.357,1 millió forintra nőtt, mely 1,3%-os növekedést mutat 
éves szinten. 
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A követelés-behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya 
 
A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományban növekedés 
tapasztalható. A nyilvántartott vevőállományon 61,1%-kal, az egyéb követelések állománya 
13,7%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a számviteli jogszabályváltozások következtében a 
2013. évi rendező mérleghez az előző évekről áthozott és tárgyévi függő-átfutó tételeket 
költségvetési kiadásként vagy költségvetési bevételként kellett elszámolni, és az így elszámolt 
tételek – amelyek várhatóan 2014. évben rendeződnek – követelésként vagy kötelezettségként 
előírásra kerültek. 
 
Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta 
kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak 
által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak. A fizetési hajlandóság 
azonban erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön 
nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, 
melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre 
kerülnek. 
 
Az előirányzat-maradványok alakulása 
 
A Büntetés-végrehajtási cím 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 
2.814,7 millió forint, szabad előirányzat-maradványa 10,6 millió forint. Ebből 2014. március 
31-ig teljesül 1.471,7 millió forint. Várhatóan 2014. június 30-ig 1.318,8 millió forint, 2014. 
december 31-ig a fennmaradó 24,1 millió forint is felhasználásra kerül. A maradványból 
összesen 281,1 millió forint az EU-s projektekhez kapcsolódik, amelyből 2014. március 31-ig 
felhasznált összeg 162,7 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradvány a 2013. év végén befolyt többletbevételekből adódik.  
 
Letéti számlák 
 
A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon 
nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban 
név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése. 
 
A bevételek jelentős részét a büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél, illetve 
büntetés-végrehajtási Kft.-knél dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A 
felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a 
társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék). 
 
A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező 
fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a 
bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlására fordított 
összeg. 
 
A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2013. évi pénzforgalma: 

Bankszámlák nyitóegyenlege:       515,3 millió forint 
Letétek tárgyévi bevétele:     4.819,2 millió forint 
Letétek tárgyévi kiadása:     4.727,9 millió forint 
Bankszámlák záró egyenlege:       606,5 millió forint 
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A bv. gazdasági társaságok 
 
A 2013. év folyamán a gazdasági társaságok több ízben részesültek támogatásban a BVOP-
tól.  
 
A tulajdonosi határozatok alapján a társaságok részére összességében 243,0 millió forint 
visszatérítendő, 40,0 millió forint fejlesztési célú pénzeszköz került átadásra, továbbá  2012. 
évről 82,0 millió forint visszatérítendő támogatás került átminősítésre fejlesztési célú 
pénzeszközzé. 
 
A tulajdonosi jogok képviselője a NOSTRA Vegyesipari Kft. részére 10,0 millió forint 
egyszeri, vissza nem térítendő fejlesztési támogatás folyósításáról határozott, melyet a 
fogvatartotti foglalkoztatás és a termelés biztosításának biztonságára, a szükséges feltételek 
megteremtésére kell felhasználnia (trafóház felújítás).  
 
Az Annamajori Kft. részére 30,0 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő fejlesztési 
támogatás került folyósításra, mely az új rabomobil beszerzését szolgálta.  
 
A korábban a társaságok által előterjesztett fejlesztési tervek alapján a büntetés-végrehajtási 
cím terhére, az országos parancsnok fogvatartotti foglalkoztatás közfeladat ellátására 
vonatkozó hatáskörében eljárva adott egyszeri visszatérítendő támogatások közül 82,0 millió 
forint került átminősítésre, mint végleges pénzeszközként történő átadás. Ezen összeget a 
büntetés-végrehajtási szervezet ellátási kötelezettségének teljesítését, annak színvonalának 
javítását és a fogvatartottak foglalkoztatásának – mint közfeladatnak – a növelését szolgáló 
beruházásokra fordították a társaságok. Így az adott támogatások eredményt nem növelő 
tételként kerültek elszámolásra. 
 
Az alapítói, vagyonkezelői intézkedés eredményeként valamennyi büntetés-végrehajtási 
gazdasági társaság fizetőképessége biztosított volt, a társaságok köztartozásaikat határidőn 
belül teljesítették.  
 
A 11 gazdasági társaság által foglalkoztatott fogvatartottak létszámában a 2012. évi bázis 
szinthez képest, mely 3.570 fő volt, 186 fős növekedés következett be, így a közfeladat 
végrehajtása 3.756 fő átlagos állományi létszám szinten teljesült.  
 
A BVOP nyilvántartásaiból az SZT-27978/2. számú „Megállapodás a társasági részesedés 
vagyonkezelésének megszüntetéséről” okirat alapján kivezetésre kerültek a részesedések 
2012. december 31-én. 
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Az állami tulajdoni részesedés a Bv. gazdasági társaságokban 
             

adatok ezer forintban 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
könyv 
szerinti 
értéke 

Állami tulajdoni 

Költségvetési támogatás  részesedés 

(jegyzett tőke) 

aránya 
összege összege célja 

% 

Duna-Mix Ipari Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft. 

477 165 100 56 290 0  

Ábránd-Textil Termelő és 
Forgalmazó Kft. 

152 181 100 112 160 0  

Kalocsai Konfekcióipari 
Termelő és Kereskedelmi Kft. 

298 878 100 204 400 0  

Adorján Tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft. 

564 295  100 100 000 78 000 
visszatérítendő támogatás ruházati 

alapanyag és késztermék 
készletezésre 

Ipoly Cipőgyár Termelő és 
Szolgáltató Kft. 

889 364 100 279 000 0  

„BUFA” Budapesti Faipari 
Termelő és Kereskedelmi Kft. 

502 171 100 278 790 25 000 

visszatérítendő támogatás 
szociális temetéshez gyártott 
temetési kellékek átmeneti 

finanszírozására 

Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. 

409 153 100 267 550 0  

Duna Papír Termelő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

902 221 100 88 470 0  

Nostra Vegyesipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

338 227 100 59 270 10 000 
a termelést biztosító trafóház 

felújításához hozzájárulás 

Állampusztai Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft. 

3 320 876 100 725 000 0  

Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. 

782 104 100 277 070 
30 000  

+  
120 000 

belső ellátás bővítését célzó 
péküzemi kiegészítő beruházás 
(fagyasztott pékáru) támogatása  

+  
visszatérítendő támogatás  belső 

ellátás teljes lefedettsége 
érdekében fióktelepi péküzem 

létesítésére 

Pálhalmai Agrospeciál 
Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Kft. 

4 302 728 100 350 730 0  

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági 
és Vegyesipari Kft. 

1 004 984 100 115 000 20 000 

visszatérítendő támogatás 
szociális temetéshez gyártott 
temetési kellékek átmeneti 

finanszírozására 
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6. cím: BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 289224 
Honlapjának címe: www.rvki.hu 
 
Feladatkör, tevékenység: 
 
A Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 
(továbbiakban BM OKTF) a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán, 2012. 
január 1-jén alapított központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatai ellátására az 
Országos Rendőr-főkapitányság került kijelölésre.   
 
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga 
vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, a rendészeti 
feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 
vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 
2/2013. (I. 30.) BM rendelet hatályba lépése indokolttá tette a BM OKTF szervezeti 
átalakítását, három új szervezeti egység, a Vezetőkiválasztási Központ, a Továbbképzési 
Igazgatóság és a Továbbképzési Hivatal létrehozását.  Az új szervezeti egységek munkakörei 
a Belügyminisztérium intézményeitől vezényléssel, illetve kirendeléssel kerültek betöltésre. 
 
A BM OKTF fő feladata a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és fegyveres szervek 
közép és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, szervezése, végrehajtása 
és folyamatos ellenőrzése, a hivatásos állomány kötelező továbbképzéseinek  2/2013. (I. 30.) 
BM rendeletben foglaltak szerinti biztosítása, a kihelyezett képzések szakmai, módszertani 
támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) kidolgozása, 
eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű tevékenységet folytatók 
jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai támogatása, ellenőrzése. 
Az intézmény oktatásigazgatás területén felügyeli a rendészeti szakközépiskolákat, valamint 
feladatai közé tartozik a rendészeti vezető-, a rendészeti mestervezető-, a rendészeti vezetői 
utánpótlás képzés, a kompetenciafejlesztő és utánkövető tréningek tartása. 
 

Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozik a feladatstruktúra 
korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a 
legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénerek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya 
modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos 
területe.  
 
A szakmai feladatok ellátása megoszlik a Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási 
Igazgatóság, a Továbbképzési Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi 
Tudományos Tanács és a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága között.  
 
A Vezetőképzési Igazgatóság a Rendészeti Tehetséggondozási Program, a vezetői coaching 
szolgáltatás, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank kiépítése, a rendészeti vezetők 
szűrése, a rendészeti vezető- és mestervezető képzés, a rendészeti szervek „belső” 
trénerképzéseinek szervezése és lebonyolítása terén végzi tevékenységét.   
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Az Oktatási Igazgatóság a szakirányú belügyminiszteri rendeletalkotásban vállal szerepet, és 
többek között a szakmai vizsgaelnöki pályáztatás, s a pályázati elbírálásból adódó feladatokat 
látja el.  
 
A 2013. szeptember 1-jén felállításra került Továbbképzési Igazgatóság a rendészeti 
feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletből adódó, továbbá a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó OKJ-s szakképesítésekkel és a belügyi továbbképzési 
rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtója.  
 
A Tudományszervezési Osztály munkatársai készítették el a Főigazgatóság 2013. évi 
kutatási tervét, szerkesztették az intézmény elektronikus folyóiratát, több munkacsoport 
munkájában, tudományos ülések és konferenciák szervezésében, kiadványok – többek között 
a Belügyi Szemle – megjelentetésében vettek részt.  
 
A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
és a 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben foglalt képesítési követelményeknek megfelelően 
ellátja a rendészeti alap- és szakvizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás feladatait.  2013-
ban 17 alkalommal, 1799 fő részére szervezett felkészítést, akik közül 1642 fő tett sikeres 
rendészeti szakvizsgát.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörű 
előirányzat-módosítások következtében a BM OKTF 440,1 millió forint eredeti kiadási 
előirányzata 2013. év végére 35,6%-kal növekedett, melynek 77,9 millió forint bevétel, 97,7 
millió forint 2012. évi maradvány és 421,0 millió forint támogatás volt a forrása. Az 596,6 
millió forint módosított kiadási előirányzatból 533,7 millió forint teljesült. 
 
Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2012. évi maradvány, a 2013. évi 
kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás miatti előirányzat növekedés és az ORFK 
tudományos konferenciája miatti előirányzat átvétel, továbbá a fejezet más címéhez 
áthelyezett dolgozó foglalkoztatását, s a közös fenntartású ingatlan működését biztosító 
előirányzat átadás befolyásolta.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   420,1 440,1 440,1 596,6 533,7 127,0% 89,5% 

 ebből:  személyi juttatás 244,6 267,3 267,3 272,6 262,7 107,4% 96,4% 

Bevétel   34,6 0,0 0,0 77,9 107,2 309,8% 137,6% 

Támogatás   427,4 440,1 440,1 421,0 421,0 98,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  55,8 –   97,7 97,7 175,1% 100,0% 

Létszám (fő)    49 52 52 52 50 102,0% 96,2% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 440,1 0,0 440,1 267,3 52 
Módosítások jogcímenként           
Maradvány előirányzatosítása 97,7 97,7   9,6   
az 1159/2013.  (III.28.) Korm. határozat és 
az 1990/2013.  (XII.29.) Korm.határozat 
szerinti bérkompenzáció elszámolása 

1,2   1,2 1,0   

Többletbevétel előirányzatosítása 77,9 77,9   38,6   
Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása       -41,7   
ARSZKI-nak előirányzat átadása 2013. évi 
közüzemi díjak elszámolására 

-19,2   -19,2     

Csongrád MRFK szállásköltség elszámolása 
előirányzat átadással 

0,2   0,2     

Gépjárművek javítási költségeire 
előirányzat átadás KGEI részére 

-0,5   -0,5     

áthelyezett dolgozó bérfedezetére 
előirányzat átadása ORFK részére 

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

ORFK tudományos konferencia 
támogatására előirányzat átadás 

2,0   2,0     

2013. évi módosított előirányzat 596,6 175,6 421,0 272,6 52 

 
A személyi juttatások 267,3 millió forint eredeti előirányzata a bérkompenzáció miatti 
támogatás-növekedés, a többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, továbbá a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok közötti módosítás és az ORFK-hoz áthelyezett 
dolgozó foglalkoztatása miatti előirányzat csökkenés következtében módosult 272,6 millió 
forintra, s fedezetet biztosított az 52 fős személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez.  
 
A rendészeti alap- és szakvizsga, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a 
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján elvégzett, jelentős többletbevételt realizáló 
továbbképzések a külső személyi juttatások előirányzat kiemelt mértékű, 116,0%-os 
növekedését eredményezték, biztosítva az oktatók, vizsgabiztosok személyi kifizetéseinek 
fedezetét. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése a 
személyi juttatások függvényében alakult. 
 
Az intézmény 2013. évi 106,2 millió forintos eredeti dologi kiadási előirányzata megegyezett 
a 2012. évivel. Az év közben megvalósult 56,3%-os előirányzat emelkedés eredményeképpen 
az előirányzat 166,0 millió forintra módosult, és 125,8 millió forint összegben teljesült.    
 
A növekvő képzési feladatokkal összefüggésben, a minél hatékonyabb feladatvégrehajtás 
érdekében a – kirendelt munkatársakkal együtt 55 főről 77 főre emelkedett – dolgozói 
állomány munkafeltételei biztosításának érdekében kisértékű tárgyi eszközök, irodaszerek, 
kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre a többletbevétel terhére. 
 
Az intézmény eredeti beruházási előirányzattal nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben 
történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
következtében a 2013. évi módosított előirányzat 40,9 millió forintra emelkedett. Az 
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1336/2011. (IX. 14.) Korm. határozatban, a 273/2012. Korm. rendeletben meghatározott 
korszerű, integrált, kompetencia alapú rendészeti vezető-kiválasztási rendszer, valamint, a 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet által meghatározott feladatok működtetéséhez szükséges 
gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének egy része 2014-ben valósul meg, emiatt a 
2013. évi teljesítés 30,7 millió forint volt.  
 
Az intézménynek felújítási eredeti előirányzata nem volt, de az előző évi maradvány forrása 
terhére a 2013. évi módosított előirányzat 9,8 millió forintra emelkedett, s teljes összegében 
az épület homlokzatának – energiatakarékossági okokból szükségessé vált – szigetelésére 
került felhasználásra.  

A BM OKTF 2013-ban nem rendelkezett eredeti intézményi működési bevételi 
előirányzattal, de alapfeladatából adódóan ezen előirányzatnál – döntően a rendészeti alap- és 
szakvizsga felkészítési és vizsgadíjaiból, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a 
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján realizált képzési díjbevételből, kiszámlázott áru- és 
készletértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából származó – 101,5 millió forint bevétele 
keletkezett, melyből 72,2 millió forint került előirányzatosításra.  
 
Támogatásértékű bevétel jogcímen 1,7 millió forint, működési célú pénzeszköz átvételként 
pedig – a 2013. szeptember 30 - október 1. között megrendezésre kerülő, "A terrorizmus 
Rubik kockája – avagy a fenyegetések komplex megközelítése" című nemzetközi 
tudományos-szakmai konferencia költségeihez való hozzájárulásból – 4,0 millió forint 
bevételt realizált az intézmény. 
 
Az intézmény 2012. évi 97,7 millió forintos előirányzat maradványából 35,2 millió forint 
az 1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat alapján elvonásra került, a fennmaradó 62,5 millió 
forint az intézmény működési, elhelyezési és szálláskörülményeinek javítása érdekében került 
felhasználásra. 
 
Az intézmény 2013. évi – 62,9 millió forint kiadási megtakarításból és 29,3 millió forint 
bevételi többletből származó, együttesen 92,2 millió forint – maradványából 62,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
 
7. cím: Rendőrség 
 
A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 
azonosító szám 

Honlap címe 

Országos Rendőr-főkapitányság 721538 

www.police.hu 
 

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 797751 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 760731 
Készenléti Rendőrség 739713 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 720388 
Baranya MRFK 720234 
Bács-Kiskun MRFK 720399 
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Békés MRFK 720058 
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 720146 
Csongrád MRFK 720740 
Fejér MRFK 720629 
Győr-Moson-Sopron MRFK 720773 
Hajdú-Bihar MRFK 720179 
Heves MRFK 720739 
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 720102 
Komárom-Esztergom MRFK 720564 
Nógrád MRFK 720047 
Pest MRFK 720124 
Somogy MRFK 720607 
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 720542 
Tolna MRFK 720728 
Vas MRFK 720092 
Veszprém MRFK 720630 
Zala MRFK 720421 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 723181 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 722700 
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 720904 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 722667 
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 722678 

 
Feladatkör, tevékenység: 
 
Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a 
bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme, ennek keretében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben 
(továbbiakban: Rtv.) és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi: 

− az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények 
megelőzését és felderítését; 

− a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést; 
− a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá 

a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat; 
− a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával 

és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat; 
− a közlekedési és rendészeti feladatokat; 
− a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt 

rendvédelmi és határrendészeti feladatokat; 
− a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait; 
− a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi 

védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők 
Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyar 
Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi 
épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését. 

 
A Rendőrség cím feladatait 2013. évben 29 költségvetési szerv végezte.  
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Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai 
tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek 
rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott 
feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeit. Az ORFK gazdasági 
szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága. 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a 
gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 

− Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei Rendőr-főkapitányság, 
− Készenléti Rendőrség, 
− Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 
− Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, 
− Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, 
− Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, 
− Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, 
− Szegedi Rendészeti Szakközépiskola. 

 
Az egyetlen önállóan működő költségvetési szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet. 
 
A bűnügyi szakterület tevékenysége 
 
A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a 
büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, 
a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, nemzetközi együttműködési rendszer 
fenntartása. 
 
Stratégiai célkitűzések mind hazai mind nemzetközi szinten:  

− a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének 
fokozása, 

− bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése, 
− a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése, 
− hatékony bűnmegelőzés, 
− szervezett bűnözés elleni fellépés, 
− a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben 

történő hatékony fellépés, 
− bűnügyi humánerőforrás gazdálkodás. 

 
Új feladatként jelentkezett a SIS II éles indulására történő SIRENE oldali felkészülés: 2013. 
április 9-én a Schengeni Információs Rendszer sikeresen átállt a második generációs rendszer 
(SIS II) használatára.  
 
A 2013. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások: 

− 2013. évben beszerzésre került az Eurotax Etax 2.0 (Auto-érték expert) program 2 
példánya, mellyel a bűncselekményből származó járművek értékmeghatározása 
végezhető el. (A BRFK az illetékességi területén, az ORFK Bűnügyi Osztály a 
BRFK-n kívüli megkereséseket teljesíti.) A beszerzés célja a büntetőeljárások 
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felgyorsítása és a bűnügyi költségek csökkentése. 2013 áprilisától a Bűnügyi 
Osztály több, mint 100 megkeresést teljesített. 

− 2013-ra kiépült az E-szolgálati jegyrendszer, mely jelentősen felgyorsítja a titkos 
információgyűjtő tevékenység végrehajtása során készített szolgálati jegyek 
Nemzetbiztonsági Szolgálathoz történő továbbítását.  

− Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat működtetése keretében 2013-ban a 
tematikus oktatási programok folyamatos feladatvégrehajtása mellett kidolgozásra 
került az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat működtetésének szakmai és 
szabályozási háttere. Augusztusban 100 bűnmegelőzési tanácsadó végezte el a 
feladatellátásához elengedhetetlen 60 órás alapképzést. Az iskolák és a 
rendőrkapitányságok közötti egyeztetést követően várhatóan 2014 szeptemberében 
megkötésre kerülnek az együttműködési megállapodások. 

− A közösségi rendészet kialakítása kapcsán 2011 elején megkezdődött a 
Belügyminisztériummal közösen azon projekt-javaslat kidolgozása, amely a Svájci 
Hozzájárulás támogatásának elnyerését célozta a „Többszintű Közösségi Rendőrség 
Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzés” című projekt kapcsán. A projekt 
teljes költségvetése több, mint 0,5 milliárd forint.  A svájci fél pozitív döntését 
követően 2012 nyarán megindult a projekt végrehajtása. Célja a közösségi 
rendészeti filozófia kipróbálása négy városban (Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, 
Zalaegerszeg). A sikeres tesztidőszakot követően lehetőség nyílik egy országos 
szakértő hálózat felállítására és a módszer további 20 városban történő bevezetésére. 
A projekt eredményeképpen elkészült „A közösségi rendészet magyarországi 
modelljének kézikönyve”, amelyet a projekt felügyelő bizottsága 2013. szeptember 
4-i ülésén jóváhagyott. Az egyéves tesztidőszak a tervek szerint 2014. május 1-jén 
indul, és az értékelést követően kerülhet sor a kiterjesztéssel kapcsolatos döntésre.  

− A 2013. május 13-16. között Budapesten megtörtént az Interpol Európai Regionális 
Konferencia megszervezése és lebonyolítása. 

− A szervezet részt vett a Fixed Interpol Network Database (FIND) rendszer 
bevezetésében, és közreműködött az Interpol adatbázisok kiterjesztésében.  

− Megtörtént a felkészülés a schengeni ellenőrzés 2013. decemberi SIS/SIRENE 
fejezetére. Kifejezetten az újdonságok ellenőrzését előtérbe helyezve, hazánk 
SIS/SIRENE fejezetre vonatkozó schengeni értékelésére december 11-14. között 
került sor, amellyel összefüggő szervezési és felkészülési feladatok többhónapos 
aktív szerepvállalást igényeltek. Az értékelő bizottság szakértői összességében 
jónak találták hazánk SIS II szakmai felkészültségét, illetve együttműködését. 

− A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) 
hatályba lépése kapcsán, a bűnügyi munka hatékonyságát szolgáló, a XXI. század 
követelményeinek megfelelni képes bűnügyi adatkezelési rendszerek fejlesztése 
céljából létrehozásra került a Kriminalisztikai Kódszótár Fejlesztési Munkacsoport. 

− A bűnügyi szolgálat informatikai rendszereiben használt különféle személyleírási 
rendszerek átfogó felülvizsgálata, és egy új, széleskörű konszenzuson alapuló, 
szakszerű, tudományosan megalapozott, felhasználóbarát személyleírási rendszer 
kidolgozása érdekében – a fejlesztendő terület specialitására és a munkába bevont 
szakértők körére tekintettel – létrejött az „Alfonz” Személyleírási Rendszer 
Fejlesztési Munkacsoport. 

− A normatív környezet elengedhetetlen változásaira, a bűnüldözéssel szemben 
támasztott társadalmi elvárásokra figyelemmel a szervezet az úgynevezett TIAR-
projekt keretében átfogó fejlesztési tervet dolgozott ki. Ennek célja egy olyan 
egységes szemléletű rendszer kialakítása, amely a titkos információgyűjtés 
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normatív, informatikai, adatszolgáltatási, iratkezelési területét valamennyi 
felhasználó vonatkozásában azonos keretben kezeli. 

− A hazai személy elleni erőszakos bűncselekmények alakulásában nagy szerepet 
játszanak a szexuális célzattal történő bűnelkövetések. Több esetben a szexuális 
indíttatású bűncselekményeknél a rendelkezésre álló statisztikai kimutatások alapján 
a sértett bántalmazásának mértéke és foka halált okozott. A cselekmény kiemelt 
tárgyi súlyára tekintettel elindult a Predators 2014. kriminalisztikai kutatási projekt. 

− Kidolgozásra került a felderítési eredményességi mutató számításának módszere, 
2013. január 1-jétől a RobotZsaru rendszer alkalmas a felderítési mutató számítását 
megalapozó adatok rögzítésére is.  

− A szervezet közreműködött a SIS II rendszerre vonatkozó uniós jogszabályoknak 
megfelelő hazai igazgatási folyamatok kialakításában, a Hermon Körözési 
Információs Rendszer SIS II rendszerhez történő igazításában, a migrációhoz 
szükséges feladatok végrehajtásában. A projekt eredményeként 2013. április 9-én 
sikeresen megvalósult a Hermon rendszer SIS II rendszerre történő átállása. 

− Befejeződött a Hatósági Adatszolgáltató Rendszer projekt, amelynek célja, hogy a 
mobil távközlési szolgáltatóktól igényelt és büntetőeljárás keretében felhasználni 
kívánt adatokkal kapcsolatban a lekérdezést biztosító informatikai felület kialakítása 
alkalmas legyen a papír alapú adatigénylések kiváltására, a párhuzamos adatkérések 
megszüntetésére. 

 
A rendészeti szakterület tevékenysége 
 
I. Közrendvédelmi szakterület: 
 
A szakterület feladata a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása, a 
csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek 
működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok 
koordinálása és a szakirányítási feladatok ellátása.  
 
A 2013. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások: 

− Megtörtént a megyei rendőr-főkapitányságok alárendeltségében ideiglenes jelleggel 
szervezett csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi 
támogató alegységek állománya felkészültségének, hadrafoghatóságának, 
felszereltségének felmérése, melynek eredményeként 2013-ban ütés- és vágásálló 
testvédő készletből 1000 db, ütésálló védőpajzsból 500 db, ütésálló védősisakból és 
ahhoz kompatibilis gázálarc szettből 500-500 db, lövedékálló sisakból 300 db, 
rejtett viselésű lövedékálló mellényből 150 db, külső viselésű lövedékálló 
mellényből pedig 350 db került beszerzésre. 

− A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények vonatkozásában az ORFK 
Nemzeti Futball Információs Pont folyamatosan kapcsolatot tartott a külföldi 
rendőri szervek információs pontjaival. 

− A 2013. évben a szolgálati állatok szakmai felügyeleti tevékenységén belül került 
sor a Készenléti Rendőrség parancsnoka által vezetett kutyás munkabizottsági 
üléseken, valamint a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(továbbiakban: KHA) „KHA szolgálati kutyák beszerzése” elnevezésű projektben 
történő részvételre. A szolgálati ló utánpótlás vonatkozásában nagy jelentőséggel 
bírt a Készenléti Rendőrség részére történő 5 db új szolgálati ló beszerzése. 
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A közbiztonság és a közrend védelme, mint alapfeladat, a közrendvédelmi szolgálati ág 
keretében főként az őr- és járőrszolgálati, a körzeti megbízotti és ügyeleti tevékenységen 
(szolgálati formán) keresztül valósult meg. 
 
II. Közlekedésrendészeti szakterület: 
 
Az Rtv. 1. § (2) bekezdése alapján a Rendőrség az Alaptörvényben, a rendőrségi törvényben 
és más jogszabályban meghatározott rendészeti feladatkörében közlekedési hatósági és 
rendészeti feladatokat lát el, valamint ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos 
rendészeti feladatokat. 
 
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, 
melyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:     

− szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt 
vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában; 

− szervezi és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és 
ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések 
végrehajtásában történő közreműködését; 

− ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a 
közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő 
szakirányítási feladatokat. 

 
Magyarország hatályos közlekedéspolitikai programja a „Magyar Közlekedéspolitika 2003-
2015” címet viseli. A megfogalmazott cél: a személysérüléses balesetek és a halálos áldozatok 
számának 2010-ig történő 30%-os, valamint 2015-ig történő 50%-os csökkentése a 2001. évi 
helyzethez képest. Az előirányzott számadatot már 2012-ben sikerült elérni. A hazai 
közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (2011-2013) című stratégiai dokumentum (a 
továbbiakban: Akcióprogram) adta, ami három éves időszakra határozta meg a célkitűzéseket 
és a feladatokat. Az Akcióprogram lehetőséget biztosít a feladatok évenkénti tervezésére és 
végrehajtására. A célok és eszközök minden területen igazodnak az Európai Unió Cselekvési 
Programjához.  
 
A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések eredményeként a 
2013. évi baleseti statisztikai adatok azt mutatják, hogy hazánkban a személysérüléses közúti 
közlekedési balesetek száma kis mértékben emelkedett, ugyanakkor a halálos áldozatok 
száma tovább csökkent.  
  
Jogszabály módosítás következtében a használattal arányos útdíj fizetésének (E-útdíj) 2013. 
július 1-jei bevezetése a Rendőrség hatáskörének és feladatainak bővülését jelentette. A 
kapcsolódó ellenőrzési, bírságolási hatósági feladatok kapcsán 60 db Skoda Octavia típusú 
szolgálati jármű került beszerzésre, melyeket a szükséges informatikai eszközökkel szereltek 
fel. Az útdíj fizetésének ellenőrzését mintegy 760 fő rendőr végzi folyamatos szolgálat 
biztosításával.  
 
A közlekedésrendészeti szakterület tevékenysége 2013-ban is a legfőbb problémát jelentő 
legveszélyesebb közlekedési szabályszegések elleni fellépésre (sebességtúllépés, ittas vezetés, 
biztonsági öv használatának elmulasztása) koncentrálódott. Az ellenőrzések hatékonyságát az 
egyidejűleg folytatott kommunikációs kampánnyal sikerült növelni.   
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Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a rendelkezésére álló prevenciós 
eszközeivel járult hozzá ahhoz, hogy hazánkban tovább csökkenjen a személysérüléses közúti 
balesetek és halálozások száma, fejlődjön a közlekedőknek a biztonságos közlekedéshez 
nélkülözhetetlen ismeretszintje, az önkéntes jogkövetési hajlandósága. A kezdeményezés 
elsősorban az ittas járművezetés elleni fellépéshez, a motorkerékpárosok, a gyalogosok és a 
kerékpárosok közlekedésbiztonságához, gyermek és ifjúsági, valamint családi 
közlekedésbiztonsági vetélkedőkhöz kapcsolódtak, melyek közül ki kell emelni a 
„SuliMoped” programot, melynek 2013. évben történő elindítása 600 tanulónak biztosítja 
ingyen a segédmotoros kerékpáros képzést és a vezetői engedély megszerzését.  
 
III. Határrendészeti szakterület: 
 
A határrendészeti szolgálati ág felelős a hazánkhoz tartozó schengeni külső határokon az 
államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel 
összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a 
határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.  
 
Sikeresen lezárult Magyarország schengeni szárazföldi határainak 2013. szeptember 29. és 
október 06. között végrehajtott értékelése. A szakértők megítélése szerint a Rendőrség 
megteszi a szükséges intézkedéseket a külső határok őrzésével, a határfogalom ellenőrzésével 
és az illegális migráció kezelésével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében.  
 
A határrendészeti tevékenységre 2013. évben is a nyugat-balkáni útvonalat érintő folyamatok 
voltak a legnagyobb hatással. Ennek következtében az illegális migrációhoz kapcsolódó 
jogellenes cselekmények száma 108%-kal volt több a 2012. évinél és 15.379-ről 32.034-re 
nőtt. A folyamatok szerb határszakaszon éreztették leginkább hatásukat, melynek 
következtében a tiltott határátlépést elkövetők száma az előző évhez képest közel 
négyszeresére (3.935 főről 18.955 főre) nőtt. A tendenciákkal összefüggésben a szerb és a 
román határszakaszon, továbbá az ország mélységében felfedett embercsempész 
bűncselekmények száma 417 eset volt az értékelt időszakban, ami 9%-os növekedést jelent 
(2012-ben 384 eset). Szintén nőtt a külföldiek rendészetével kapcsolatosan felfedett 
szabálysértések száma 61%-kal (2.258 esetről 3.651-re). A felfedett közokirat-hamisítások 
számában elsősorban az ukrán, a szerb és a román határszakaszon volt tapasztalható 
növekedés. A felfedett esetek száma 2013. évben 19%-kal volt több, 1.529 esetről 1.818-ra 
nőtt.  
 
A 2013. évben a Rendőrségnél a menekültkérelmet előterjesztők száma a kedvező jogszabályi 
környezet hatására drasztikusan megemelkedett (767 főről 17.571 főre), ami további többlet 
terhet rótt a szolgálati ágra. A Rendőrség határrendészeti szolgálati ága 2013. évben 23.072 
főt állított elő (ami 220%-os növekedés), valamint 3.971 főt vett idegenrendészeti és 273 főt 
kiutasítást előkészítő őrizetbe, továbbá 3.936 fő kiutasítását rendelte el. A visszafogadási 
egyezmények alapján 2013. évben összesen 3.468 fő kitoloncolását hajtották végre. 
 
A határforgalom ellenőrzése során 34,5 millió utas és 12,8 millió jármű átléptetésére került 
sor, ami a személyforgalomban 2,8%-os, míg a járműforgalomban 1,3%-os növekedés a 2012. 
évi adatokhoz képest. A határátkelőhelyeken a beutazási feltételek hiánya miatt 11.086 fő 
visszairányítására került sor, ami a 2012. évhez képest 19%-os növekedés.  
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IV. Igazgatásrendészeti szakterület: 
 
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági 
tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és 
rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során 
rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, 
amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. 
Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2013. évre kitűzött feladatát – amely a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.), a közigazgatási hatósági eljárások, 
valamint az ágazati jogszabályok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az eljárások 
hatékonyságának növelése volt – sikerült teljesíteni.  
 
Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály az előző év azonos 
időszakához hasonlóan hatékonyan közreműködött a szabálysértési szakterület által használt 
RobotZsaru Neo szabálysértési modul informatikai fejlesztésében, valamint az új központi 
szabálysértési nyilvántartások kialakításával kapcsolatos szakmai munkában. Folyamatosan 
ellátta az egységes szabálysértési gyakorlat kialakításával kapcsolatos feladatokat, és jelezte a 
jogalkotó felé a jogalkalmazás során felmerülő problémák megoldására vonatkozó javaslatait 
és részt vett a jogszabályok véleményezésében. Módszertani útmutatót készített a Szabs. tv. és 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2013. október 15-től hatályos 
módosításának, a  segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele szabálysértési 
tényállással összefüggő egyes feladatoknak, valamint a szabálysértés esetében alkalmazható 
közvetítői eljárásnak a végrehajtásához.   
 
a. Szabálysértési szakterület: 
 
A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt tett feljelentések 
számában nem volt tapasztalható a 2012-es évihez hasonló drasztikus visszaesés, azok száma 
3,43%-kal (234.774-ről 226.820-ra) csökkent. A feljelentett személyek száma az előző évhez 
képest (237.584 fő) 2,7%-kal volt kevesebb (231.128 fő). A csökkenésben változatlanul a 
helyszíni bírság általánossá tételének, vagyis a Rendőrség által valamennyi szabálysértés 
esetén történő alkalmazhatóságának van szerepe. Az év során történt jogszabályi változásokra 
az állomány felkészítése megtörtént, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében 
módszertani útmutatók és átiratok kiadására került sor.  
 
A feljelentett személyek túlnyomó többsége (93,4%-a) a közlekedési szabálysértést elkövetők 
közül került ki. A feljelentés elutasítások száma 43%-kal csökkent, a jogintézményt 3.211 
ügyben alkalmazták a hatóságok. A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 62,7%-át 
(144.962 fő) marasztalták el. Az elmarasztaltak 82,3%-ával (119.237 fő) szemben összesen 
több mint 4,2 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki. Az előző évhez képest jelentősen, 
23,6%-kal emelkedett a kiszabott pénzbírság összege.  Figyelmeztetésben az elmarasztaltak 
17,4%-át (1,2%-kal kevesebb az előző évinél) részesítették, a járművezetéstől eltiltottak 
aránya nem változott, 9.610 főt tiltottak el. Az eljárás megszüntetések száma 20%-kal 
csökkent, annak ellenére, hogy a megállási és várakozási szabályok megsértésének 
szabálysértéssé válása miatt az „ismeretlenes” megszüntetések száma 119,5%-kal emelkedett. 
A Rendőrség szabálysértési hatóságai összesen 264.191 érdemi határozatot hoztak, 69,7%-át 
(184.107) meghallgatás tartása nélkül. Erre tekintettel jelentősen, 268,7%-kal (16.067) 
emelkedett a meghallgatás tartása iránti kérelmek száma. A végrehajtási eljárás felgyorsult, a 
szabálysértési hatóságoknak 45.308 ügyben kellett végrehajtási eljárást indítaniuk.  
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2013. évben az előző évhez viszonyítva 113,7%-kal többször, 277.068 esetben történt 
intézkedés a meg nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására. A helyszíni bírságot a 
végrehajtás eredményeként 83.871 esetben fizették be, kb. 887 millió forint összegben.  
 
b. Igazgatási szakterület: 
 
A megkülönböztető jelzések használatát érintően központi szinten 721, a területi szerveknél 
848 engedélyezés történt. A helyi szervek 621 figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kérelmet 
bíráltak el. 
 
c. Rendészeti szakterület: 
 
A 2013. évi központi fegyver nyilvántartási adatok alapján az év végén az érvényes 
engedélyek száma 267.168 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 2,6%-os emelkedést 
mutat. A természetes személyek 253.449, a jogi személyek 13.719 fegyvert birtokolnak, mely 
2,9%-os növekedést, illetve 1,3%-os csökkenést jelent. A természetes személyek a 
legnagyobb számban továbbra is vadászati céllal tartanak lőfegyvert (164.017). Az önvédelmi 
célú rövid lőfegyverek száma (7.048) a több éve tartó tendenciának megfelelően tovább 
csökkent (3,7%). Az engedéllyel tartott gáz- és riasztófegyverek száma azonban 3,9%-kal nőtt 
(55.151). 
 
Az igazgatásrendészeti és a közrendvédelmi szervek összesen 12.543 tárolóhely ellenőrzést 
hajtottak végre. A vizsgált időszakban 246 lőtér, illetve 679 vadászat került ellenőrzésre. A 
szakterülethez kapcsolódóan új feladatot jelentett a házilagos lőszerszerelés és -újratöltés 
vizsgáinak megszervezése. A vizsgáztatások megkezdésétől vizsgára országosan összesen 
kevesebb, mint 400 fő jelentkezett. A kiadott engedélyek száma 248 volt. 
 
A személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben 
2013. első félévben személy- és vagyonvédelem hatósági engedélyezésével, valamint a 
magánnyomozói, illetve biztonságtechnikai tevékenység végzésének bejelentésével 
kapcsolatosan 22.147 eljárás volt, mely a tavalyi év hasonló időszakához képest 34%-kal 
csökkent. Az érvényes igazolványok száma 127.338, míg az érvényes engedélyek és hatósági 
bizonyítványok száma 8.988 volt. A területi szervek jelentései alapján 32.202 esetben történt 
meg az engedélyesek ellenőrzése. Felügyeleti bírság kiszabása összesen 71 esetben történt 
21,4 millió forint összegben. 
 
A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódóan a területi szervek 1518 
rendőrhatósági engedélyt adtak ki. Az engedélyek száma az elmúlt évi adatokhoz viszonyítva 
12,6%-kal csökkent. Bejelentés köteles (1-3. pirotechnikai osztály) pirotechnikai termékek 
forgalmazása és felhasználása iránt az értékelt időszakban 818 bejelentés érkezett. A 
pirotechnikai tevékenység ellenőrzése rendszeres volt, az ellenőrzésekre 1218 esetben került 
sor. A helyi és területi szervek összesen 256 személy ellen tettek szabálysértési feljelentést. A 
Rendőrség robbanóanyag belföldi szállítására 10 esetben, nemzetközi szállítására 224 esetben 
adott ki engedélyt.  
 
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan az év során több mint 1.400 személy nukleáris 
létesítményben, továbbá nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és radioaktív 
hulladékokkal összefüggő tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási kérelmének elbírálása 
történt meg, míg engedély visszavonásra 872 esetben került sor. Központi szinten 89 esetben 

1809



 
 

került kiadásra szakhatósági állásfoglalás az engedélyesek fizikai védelmi terveinek hatósági 
jóváhagyásához kapcsolódóan. Jelentős feladatot jelentett az év során a Magyar Tudományos 
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontból nagy dúsítású kiégett nukleáris fűtőelemek 
légi úton történő elszállításának szakhatósági engedélyezése és ellenőrzése. 
 
Kábítószer-rendészeti szakterületen a területi igazgatásrendészeti szervek az értékelt 
időszakban 6.212 ellenőrzést hajtottak végre. A vizsgált időszakban 504 hatósági 
bizonyítvány (125%-os emelkedés) és 5 ideiglenes kábítószer gyanús anyag tárolóhely 
működési engedély került kiadásra. 
 
Az igazgatásrendészeti szakterület részére új feladatot jelentett 2013-ban az egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény alapján tevékenységet 
végző személyek szolgálati igazolványának és jelvényének engedélyezése, illetve 
nyilvántartása. Az új feladat végrehajtása jelentős erőfeszítést igényelt a szolgálati ág 
részéről: az év során több mint 9 ezer kérelem érkezett, melyek elbírálása a jogszabályban 
előírt határidőn belül megtörtént. 
 
V. Ügyeleti szakterület: 
 
Az ORFK Főügyelet mellett működő Nemzeti Koordinációs Központ - EUROSUR ügyelet 
2013. december 2-án hivatalosan is megkezdte az adatszolgáltatást az Európai Unió 
határrendészeti szervei felé. 
 
Kialakításra kerültek a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a tevékenység-irányítási 
központok, megtörtént az állomány kiképzése, a rendőrkapitányságokon a 
szolgálatparancsnoki állomány kiválasztása és képzése is lezajlott.    
 
Az Rtv. 1. § (2) bekezdése kiegészült a 19. ponttal, miszerint a rendőrség „ellátja a segélyhívó 
számok fogadásából eredő feladatokat”. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, 
feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv hatáskörébe utalta a hívásfogadó központok működtetését. A hívásfogadó központok 
2013. december 12-én megkezdték a működésüket.  
 
VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület: 
 
A 2013. évtől kezdődően a Rendészeti Elemző-értékelő Osztály (továbbiakban: REO) feladata 
a rendészeti szakterület vonatkozásában minden Rendőrségen kívüli rendészeti tárgyú 
adatszolgáltatás hitelességének tételes ellenőrzése. 
 
A rendészeti feladatellátás és egységes értelmezés érdekében az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság szakterületei által használt valamennyi adatbázis, nyilvántartási rendszer 
fejlesztésével, valamint az RobotZsaru NEO rendszerbe történő integrálásával összefüggő 
szervezési, koordinálási feladatok ellátása kerül végrehajtásra a munkacsoportok 
szervezésével és irányításával. 
 
A REO szakterületét érintően meghatározó volt az Európai Unió Tagállamai Külső Határain 
Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) által 
szervezett szakértői megbeszéléseken való részvétel.  
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A szervezet részt vett a negyedéves FRAN (Frontex Risk Analysis Network, Frontex 
Kockázatelemző Hálózat) üléseken, a féléves EDF-RAN (European Union Document Fraud 
Risk Analysis Network, Európai Uniós közokirat-hamisítással foglalkozó Kockázatelemző 
Hálózat) üléseken, 4 taktikai megbeszélésen, valamint a FRONTEX által szervezett egyéb 
konferenciákon 6 alkalommal. Közös szakértői megbeszélésre került sor 1 alkalommal a 
Román Belügyminisztérium Határrendőr Főfelügyelőséggel, valamint 1 alkalommal Ukrajna 
határrendészeti szerveivel.  
 
Nemzetközi adatszolgáltatás végrehajtása 

− DSR Huwniki adatcsere (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös 
határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről); 

− Dolga Vas-i jelentés (Montenegró, Macedónia és Szerbia vízumliberalizációjával 
összefüggő határrendészeti statisztikai adatok); 

− MSR Huwniki (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös 
határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről); 

− statisztikai adatszolgáltatások a FRONTEX felé (statisztikák megküldése határ- és 
idegenrendészeti mutatókról, mélységi adatokról, valamint a rendszeres 
utasforgalomról); 

− statisztikai adatcsere az ukrán féllel (Magyarország és Ukrajna közös határszakaszán 
történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről). 

 
Az előirányzatok alakulása: 
 
2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban a rendőrség kiadási főösszege 
235.753,8 millió forintról 277.065,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának 
forrásául 8.253,2 millió forint előző évi maradvány, 21.111,8 millió forint saját bevétel, 
valamint 11.946,7 millió forint költségvetési támogatás szolgált.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   256 191,5 235 753,8 236 758,9 277 065,5 264 657,3 103,3% 95,5% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

158 036,1 155 431,3 155 825,7 162 164,7 161 390,4 102,1% 99,5% 

Bevétel   13 057,9 4 509,6 4 509,6 25 621,4 25 464,9 195,0% 99,4% 

Támogatás   244 167,2 231 244,2 232 249,3 243 190,9 243 190,9 99,6% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  7 170,1 – 0,0 8 253,2 8 247,7 115,0% 99,9% 

Létszám (fő)    45 215 48 416 48 416 48 290 46 289 102,4% 95,9% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 235 753,8 4 509,6 231 244,2 155 431,3 48 416 
Módosítások jogcímenként           
2013. évi CXLIV. tv. (e-útdíj többletforrás)  1 000,0 0,0 1 000,0 390,4   

2013. évi CXLIV. tv. (pedagógus 
életpályamodell többletforrás)  

5,1 0,0 5,1 4,0   

az 1159/2013. (III.28.) Korm.határozat és az 
1990/2013. (XII.29.) Korm.határozat szerinti 
bérkompenzáció elszámolása 

2 927,6 0,0 2 927,6 2 305,1   

Prémiumévek program  34,2 0,0 34,2 27,0   
az 1308/2013. (VI. 7.), az 1343/2013. (VI. 17.) és  
az 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat - e-útdíj 
rendszer kialakítása 

5 889,6 0,0 5 889,6 780,7   

1508/2013. (VIII.1.) Korm. határozat - 
Miniszterelnökség épületeinek védelme  

83,3 0,0 83,3 42,1   

1646/2013. (IX.17.) Korm. határozat - NFÜ 
épületének védelme  

65,2 0,0 65,2 22,0   

1730/2013. (X.11.) Korm. határozat - CEPOL 
épületének felújítása  

100,0 0,0 100,0 0,0   

1994/2013. (XII.29.) Korm. határozat - fejezetek 
közötti átcsoportosítás (KR-NAV)  

-1,4 0,0 -1,4 -1,1   

2047/2013. (XII.30.) Korm. határozat - 
rendőrkapitányságok kialakítása, a RIK gázmotor 
cseréje és a CEPOL elhelyezése 

1 559,0 0,0 1 559,0 0,0   

ORFK - NBSZ közötti megállapodás (taktikai 
figyelő egység és műveleti technikai felderítő 
tevékenység, valamint feődokmány-készítő és 
legalizáló tevékenység átadása) 

-922,3 0,0 -922,3 -570,2  -123 

NVSZ - KR közötti megállapodás 
(gépjárműmosó igénybevétele és 
üzemanyagfelhasználás) 

3,0 0,0 3,0 0,0   

NVSZ - KR közötti megállapodás 
(energiaköltség) 

8,0 0,0 8,0 0,0   

NVSZ - KR közötti megállapodás 
(gépjárműmosó igénybevétele és 
üzemanyagfelhasználás) 

35,0 0,0 35,0 0,0   

"Nyomon követő rendszer bev. és üzem." fejezeti 
kezelésű törvényi sorról előirányzat 
átcsoportosítása az ORFK részére 

1 022,2 0,0 1 022,2 0,0   

NVSZ - KR közötti megállapodás 
(őrzésvédelem) 

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

Legfőbb Ügyészség - BRFK közötti 
megállapodás (kirendelt 1 fő személyi juttatásai) 

1,0 0,0 1,0 0,8   

Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges 
fedezet átcsoportosítása 

-31,4 0,0 -31,4 0,0   

OKF-GEK - ORFK közötti megállapodás 
(rendvédelmi moduláris szakképzés) 

3,9 0,0 3,9 0,0   

ORFK - TEK közötti megállapodás (Művész 
utcai ingatlan és 3 fő státusz átadása) 

-6,0 0,0 -6,0 -3,8 -3 

Miskolci RSZKI - NBSZ közötti megállapodás 
(szolgálati igazolvány) 

-0,4 0,0 -0,4 0,0   
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Adyligeti RSZKI - NBSZ közötti megállapodás 
(szolgálati igazolvány) 

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

TEK - RRI közötti megállapodás (gépjármű 
átvizsgálása, javítása) 

0,4 0,0 0,4 0,0   

KR - TEK közötti megállapodás (TEK-nél 
szolgálatot teljesítő 2 fő juttatásai) 

-0,4 0,0 -0,4 -0,3   

BM OKTF - Adyligeti RSZKI közötti 
megállapodás (közüzemi díjak) 

19,2 0,0 19,2 0,0   

Legfőbb Ügyészség - ORFK közötti 
megállapodás [ügyészségi nyomozásokban való 
közreműködés (fogvatartás, ujjlenyomat és 
tenyérnyomat vétele, fényképezés, DNS-minta 
vétele) költségeinek térítése] 

14,0 0,0 14,0 0,0   

TEK - BRFK közötti megállapodás (áthelyezett 6 
fő személyi juttatásai) 

0,8 0,0 0,8 0,8   

TEK - Pest MRFK közötti megállapodás 
(áthelyezett 2 fő személyi juttatásai) 

0,2 0,0 0,2 0,2   

Belügyminisztérium Igazgatása - ORFK közötti 
megállapodás (közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos költségek térítése) 

1,5 0,0 1,5 0,0   

NVSZ - KR közötti megállapodás 
(energiaköltség) 

5,5 0,0 5,5 0,0   

Magyar Rendvédelmi Kar működéséhez 
szükséges fedezet átcsoportosítása 

-32,6 0,0 -32,6 0,0   

NBSZ - Somogy MRFK közötti megállapodás 
(közüzemi díj) 

0,5 0,0 0,5 0,0   

"EU-s és nemzetközi programok/projektek 
megval. kapcs. kiadások" fejezeti kezelésű 
törvényi sorról előirányzat átcsoportosítása az 
ORFK részére (CARIN, FIMATHU és 
INFOPOLEX projektek) 

23,5 0,0 23,5 0,0   

BVOP - BRFK közötti megállapodás 
(szünetmentes elektromos hálózat kiépítése) 

1,0 0,0 1,0 0,0   

BM Igazgatása - Adyligeti RSZKI közötti 
megállapodás (pályára indító tábor) 

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

NBSZ - Somogy MRFK közötti megállapodás 
(közüzemi díj) 

0,3 0,0 0,3 0,0   

AH - Somogy MRFK közötti megállapodás 
(közüzemi díj) 

1,5 0,0 1,5 0,0   

SZEBEKK - ORFK közötti megállapodás 
(vezényelt személyek személyi juttatásai) 

3,1 0,0 3,1 2,4   

TEK - Baranya MRFK közötti megállapodás 
(közüzemi díj) 

1,7 0,0 1,7 0,0   

SZEBEKK - BRFK közötti megállapodás 
(vezényelt személyek személyi juttatásai) 

3,3 0,0 3,3 2,6   

ORFK - BM NOK közötti megállapodás (1 fő 
nyelvtanfolyamának megtérítése) 

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

Legfőbb Ügyészség - BRFK közötti 
megállapodás (kirendelt 1 fő személyi juttatásai) 

1,5 0,0 1,5 1,2   

NVSZ - BRFK közötti megállapodás (oktatáshoz 
kapcsolódó étkeztetés) 

0,8 0,0 0,8 0,0   

SZEBEKK - Pest MRFK közötti megállapodás 
(vezényelt személyek személyi juttatásai) 

1,3 0,0 1,3 1,0   
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SZEBEKK - KR közötti megállapodás (vezényelt 
személyek személyi juttatásai) 

0,4 0,0 0,4 0,3   

TEK - KR közötti megállapodás (áthelyezett 17 
fő személyi juttatásai) 

1,4 0,0 1,4 1,4   

TEK - Veszprém MRFK közötti megállapodás 
(gépjármű javítása, karbantartása) 

0,2 0,0 0,2 0,0   

ORFK - NBSZ közötti megállapodás (szolgálati 
igazolvány) 

-18,5 0,0 -18,5 0,0   

BM OKTF - KGEI közötti megállapodás 
(gépjárművek javítása) 

0,5 0,0 0,5 0,0   

TEK - Békés MRFK közötti megállapodás 
(gépjárművek átvizsgálása, javítása) 

2,8 0,0 2,8 0,0   

BM OKTF - ORFK közötti megállapodás (1 fő 
foglalkoztatott személyi juttatása) 

2,8 0,0 2,8 2,2   

Csongrád MRFK - BM OKTF közötti 
megállapodás (képzéshez kapcsolódó szállás 
költség) 

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

AH - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás 
(szállásdíj) 

0,1 0,0 0,1 0,0   

ORFK - BM OKTF közötti megállapodás 
(konferencia rendezése) 

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

BM Igazgatása - Adyligeti RSZKI közötti 
megállapodás (oktatás szervezése) 

1,7 0,0 1,7 0,0   

TEK - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás 
(vizsgáztatás, étkezés fedezetének átadása) 

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

BM OKF GEK - ORFK közötti megállapodás 
(rendvédelmi moduláris képzés) 

11,5 0,0 11,5 0,0   

Békés MKVI - Békés MRFK közötti 
megállapodás (szállás költség) 

0,8 0,0 0,8 0,0   

NBSZ - Somogy MRFK közötti megállapodás 
(közüzemi díj) 

0,2 0,0 0,2 0,0   

Köztársasági Elnöki Hivatal - KR közötti 
megállapodás (téli védőöltözet) 

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

BM Igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(gépjármű üzemeltetése) 

15,0 0,0 15,0 0,0   

BM Igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(különleges bevetési pótlék) 

7,6 0,0 7,6 6,0   

Országgyűlés Hivatala - ORFK közötti 
megállapodás (áthelyezett személyek tanulmányi 
szerződésből eredő költségeinek térítése) 

5,4 0,0 5,4 5,4   

BM Igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(illetménykiegészítés) 

53,1 0,0 53,1 41,9   

Többletbevétel előirányzatosítása 18 487,7 18 487,7 0,0 4 402,9   
Előző évi maradvány előirányzatosítása 8 253,2 0,0 0,0 588,3   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 238,9   
Beszámolóhoz történő saját hatáskörű korrekciók 
(az előirányzatmódosítások korrekciós időszakát 
követően előirányzatosított többletbevételek EU-
s forrásokból) 

2 624,1 2 624,1 0,0 -81,2   

2013. évi módosított előirányzat 277 065,5 25 621,4 243 190,9 162 164,7 48 290 

 
A rendőrség adósságállománya 2013. január hónapban nem volt, a kiadásokhoz szükséges 
támogatási előirányzatok, rendelkezésre álló bevételek és a 2012. évi előirányzat maradvány 
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biztosította a kiegyensúlyozott gazdálkodás pénzügyi feltételeit. A 2013. év január és 
augusztus 31-i időszakban a fizetési kötelezettségnek a Rendőrség folyamatosan eleget tett, a 
tartozásállomány 600 millió forinton és 30 napon belül maradt. A Rendőrség 1.074,3 millió 
forintos tartozásállománnyal zárta a 2013. évet. 
 
Likviditási helyzetet befolyásoló intézkedések 2013. év során az ORFK részéről: 
 

− Az elektronikus útdíj bevezetéséhez kapcsolódó beruházásokra és a keletkező 
túlszolgálatokra a Kormány biztosította a szükséges előirányzatot, személyi juttatás 
előirányzaton 1.171,0 millió forintot, munkaadói járulékok előirányzaton 287,2 millió 
forintot, dologi kiadások előirányzaton 1.541,8 millió forintot, intézményi beruházási 
kiadások előirányzaton 3.889,6 millió forintot. 

− A Belügyminisztériumtól két ütemben átutalt – az árvízi védekezéshez igényelt és a 
szervek által elszámolással alátámasztott – 1.824,4 millió forint. 

− A 2012-2013. évben beszerzett járművek 2014. évben esedékes vételárának 2013. év 
végén történő kifizetése.  

− A középirányító szerv napi és havi rendszerességgel nyomon követte a költségvetési 
szervek likviditási helyzetét.  

 
A rendőrség 2013. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 155.431,3 millió forint, 
munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 39.790,1 millió forint volt. 
 
Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte 

- a 2013. évi CXLIV. törvény (e-útdíj és pedagógusi életpályamodell) 394,4 millió 
forinttal, 

- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat (2013. évi bérkompenzáció) 2.481,5 millió 
forinttal, 

- prémiumévek program 27,0 millió forinttal, 
- az 1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat (e-útdíj) 780,7 millió forinttal, 
- az 1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat (Miniszterelnökség épületeinek védelme) 

42,1 millió forinttal, 
- az 1646/2013. (IX. 17.) Korm. határozat (NFÜ épületének védelme) 22,0 millió 

forinttal, 
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 66,4 millió forinttal, 
- többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 4.991,2 millió forinttal. 

 
A személyi juttatás előirányzatát csökkentette 

- az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (2013. évi bérkompenzáció elszámolása) 
176,4 millió forinttal, 

- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 575,4 millió forinttal, 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint egyéb korrekciók 1.320,1 

millió forinttal. 
 
Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 
162.164,7 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 41.796,4 millió forint 
volt.  
 
A teljes állomány részére biztosításra került a cafeteria juttatás bruttó 200 ezer forint, azaz 
nettó 147,4 ezer forint összegben. 
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A rendőrség 2013. december 31-ei költségvetési létszámkerete 48.290 fő volt. 
 
A 2012. évben állományba vett próbaidős rendőrök közül 534 fő 2013 során került – 
magasabb illetménnyel – véglegesítésre. 2013 júliusában pedig 573 fő rendészeti 
szakközépiskolából, illetve 94 fő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kikerülő végzős 
hallgató állományba vétele történt meg. 
 
A Rendőrség 2013. évi dologi kiadások előirányzata 38.663,2 millió forintról 47.283,3 millió 
forintra változott. 
 
A dologi kiadások előirányzaton történt növekedést alapvetően a többletbevétel (4.674,9 
millió forint), maradvány (2.281,0 millió forint) előirányzatosítása, valamint költségvetési 
támogatás emelése (1.664,2 millió forint) okozta.  
 
Kiemelt dologi kiadások: 

- az elektronikus útdíj bevezetése miatti dologi kiadások: 1.541,8 millió forint, 
- a Készenléti Rendőrség 2 db meghibásodott helikopter hajtómű és főszerkezeti elemek 

javítása: 174,6 millió forint, 
- 12M könnyített gyakorló bakancsok beszerzése: 105,4 millió forint, 
- speciális ruházati termékek beszerzése: 79,1 millió forint,  
- a központilag biztosítandó lőkiképzési szakanyag beszerzése: 209,5 millió forint,  
- a Rendőrség 2013. évi kiképzési lőszer készletének beszerzése: 190,0 millió forint,  
- a budapesti és megyei bűnügyi technikai osztályok részére nyomrögzítő anyag és 

eszköz beszerzése: 95,0 millió forint,  
- a határőrizeti feladatok ellátásához szükséges technikai felszerelések beszerzése: 96,1 

millió forint,  
- légi járművek üzemképességének fenntartásához szükséges karbantartás: 133,8 millió 

forint, 
- 94M könnygázgránátok selejtezendő mennyiségének pótlása: 46,3 millió forint, 
- BSZKI busz felszerelése: 5,5 millió forint. 

 
A Rendőrség 2013. évi felhalmozási kiadások előirányzatai 1.058,0 millió forintról 22.962,0 
millió forintra változtak.  
 
A felhalmozási előirányzatok felhasználását illetően – azon belül is az ingatlangazdálkodási 
szakterülethez kapcsolódóan – az alábbi tételeket szükséges kiemelni: 
 
A Rendőrség 2013. évben 6.416,4 millió forint céltámogatást kapott az alábbi feladatok 
elvégzésére: 

- a Rendőrségi Igazgatási Központban üzemelő gázmotor cseréjére, a CEPOL 
elhelyezésére, valamint a Balatonalmádi és a Hajdúnánási rendőrkapitányság 
kialakítására 1.559,0 millió forintot, 

-  a CEPOL ideiglenes székhelyének kialakítására 100,0 millió forintot, 
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség védelméhez kapcsolódó kiadásokra 19,2 millió 

forintot, 
- Miniszterelnökség védelméhez kapcsolódó kiadásokra 20,1 millió forintot, 
- az elektronikus útdíj bevezetéséhez kapcsolódó beruházási kiadásokra 3.889,6 millió 

forintot, 
- Nyomon követő rendszer bevezetésére 828,5 millió forintot. 
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A felhalmozási előirányzatokon több milliárd forint értékű gépjárműbeszerzés valósult meg a 
kieső bérelt autók pótlása érdekében. A 2012. évben megkötött szerződések – melyek 
összértéke mintegy 12,0 milliárd forint – alapján a 2013-as évet is érintették a kifizetések. 
 
A Rendőrség 2013. évre jóváhagyott saját bevételi előírása 4.509,6 millió forint volt, mely 
tartalmazta az Országos Baleset-megelőzési Bizottság feladatainak ellátására a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságtól kapott 800,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.  
 
A költségvetési bevételek előirányzata az év folyamán a 4.509,6 millió forintról 25.621,4 
millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 25.465,0 millió forint volt. A közel 21 milliárd 
forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták: 

− Közhatalmi bevételek (95,5 millió forint): a 2012. évhez képest megnövekedett a 
hivatásos vadász-, valamint mezőőr jelvények kiadásának bevétele és a kitoloncolás 
költségének megtérülése [igazgatási szolgáltatási díjak a 69/2012. (XII. 14.) BM 
rendelet, valamint az 53/2012. (X. 26.) BM rendelet alapján].  

− Intézményi működési bevételek (144,2 millió forint): tanfolyami díjbevételek; bérleti 
díjbevétel; regisztrációs díjbevétel; tanulói kártérítések; leselejtezett, feleslegessé vált 
készlet értékesítése; fogvatartási költségtérítés; Tevékenység-irányítási Központ 
fordított ÁFA miatti visszatérülés; többletbevétel külső szervek és személyek részére 
tartott rendezvényekből; az Európai Egységes Segélyhívó Rendszer képzésével 
kapcsolatos bérleti díjbevételek stb. 

− Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (7.723,3 millió 
forint): árvízi védekezés költségeire, KHA képzés költségeire, BM OKTF moduláris 
képzésre kapott források; OBB támogatás; maradványátvétel csekély értékű 
utalványok fedezetére; maradványátvétel az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján; digitális átállásra biztosított forrás; EU projektek támogatása; óraadói díj; 
"Sulimoped" programra biztosított forrás; szolgálati gépkocsik kiadásainak térítése; 
üzemanyag felhasználás térítés; katasztrófavédelmi hallgatók képzési költsége. 

− Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s 
programok és azok hazai társfinanszírozása (696,8 millió forint): KHA támogatások; 
TÁMOP és KDOP pályázatok támogatásai; Új Széchenyi Terv pályázati támogatás. 

− Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 
(1.942,8 millió forint): a 2013. júniusi árvízi vészhelyzet, valamint rendkívüli 
hóhelyzet költségeire biztosított forrás; TB kifizetőhelyi visszatérítés; BM egységes 
moduláris képzés költségeire biztosított forrás. 

− Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 
(107,7 millió forint): OEP finanszírozás; egészségügyi alkalmazottak pénzbeni 
kiegészítése; fogorvosi alapellátás, valamint foglalkozás egészségügyi ellátás 
támogatása. 

− Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (1.900,2 
millió forint): közfoglalkoztatottak kiadásainak fedezetére, valamint a Miskolci és 
Szombathelyi Hívásfogadó Központoknál szerződéssel foglalkoztattok bérére 
biztosított forrás. 

− Felhalmozási bevételek (59,0 millió forint): halasztott fizetésű lakásértékesítés; 
lefoglalt gépjárművek értékesítése; amortizálódott, használatból kivont gépjárművek 
értékesítése. 

− Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s 
programok és azok hazai társfinanszírozása (3.136,2 millió forint): IPA projekt 
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finanszírozására biztosított forrás, KEOP energetikai-, fűtéskorszerűsítési-, NFÜ 
épületrekonstrukciós támogatás. 

− Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (18,0 
millió forint): közmunka programmal kapcsolatos forrás. 

− Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (67,9 millió forint): elidegenített 
önkormányzati lakások megosztott bevétele; támogatás helyi önkormányzatoktól. 

− Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (9,8 millió 
forint): munkáltatói kölcsön visszatérülése; IPA projekt finanszírozása. 

− Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (896,4 millió forint): energia-
racionalizálási beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződés alapján megítélt 
támogatás; munkavállalói kölcsönök visszatérülése. 

 
A Rendőrség működőképességének fenntartásához jelentősen hozzájárult az átvett 
pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből, illetve előző évi előirányzat-maradvány 
átvételekből származó 21.467,9 millió forint. A kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 
822,9 millió forintban teljesült, melyhez a kiadási oldalon 927,9 millió forint kölcsönnyújtás 
társul. 
 
A Rendőrség követelés állománya a nyitó időszak adatához képest jelentősen nem változott 
(1.783,5 millió forint). A csekély növekedést a vevők állományának 111,0 millió forint 
összegű (18,0%-os) csökkenése, az adósok állományának 108,9 millió forintos (77,3%-os) 
növekedése, az egyéb követelések állományának 51,3 millió forintos (19,1%-os) növekedése, 
valamint a tartósan adott kölcsönök tárgyéven belüli esedékes részlete állományának 17,4 
millió forintos (2,4%-os) csökkenése eredményezte. 
 
2013. évben a Rendőrség 45,0 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 37,1 millió 
forint értékvesztést, valamint 15,4 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el 
követeléseire. 
 
A követelések egy része kisösszegű tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei 
jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve ha a behajtás kimenetele 
kétséges, a követelés leírására kerül sor. 
 
Elengedett követelésként 82,3 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói 
kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a 37/2012. (VIII. 31.) BM 
utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott 
kedvezmény összege. 
 
A Rendőrség 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 8.214,2 
millió forint volt.  
 
A 2012. évi cím szintű maradványból 3.932,8 millió forint összegben az ORFK-nál, 2.202,1 
millió forint összegben a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 2.079,3 millió forint 
pedig a többi intézménynél keletkezett, amelyet az intézmények 5.611,0 ezer forint összeg 
kivételével felhasználtak. 
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A 2012. évi maradvány 2013. évi felhasználása: 
 

• A személyi juttatásokon képződött maradvány 1.787,1 millió forint, melynek a 
legjelentősebb tétele az ORFK-nál jelentkezett 1.239,2 millió forint összegben, 
melynek forrása az 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított 
póttámogatás, amelynek felhasználása (Erzsébet utalványok beszerzésére) 2013-ban 
megtörtént. (Ennek vonzata a munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton 398,3 
millió forint.)  

• Az intézményi beruházási kiadások előirányzaton képződött maradvány 2.710,3 millió 
forint, melynek főbb tételei: 

− gépjárművek beszerzése: 380,4 millió forint,  
− megkülönböztető hang- és fényjelzés beszerzése: 8,3 millió forint,  
− a TIK-központ beruházása (több megyei rendőr-főkapitányságot is érintően): 

945,3 millió forint, 
− a rendőri szervek részére dokumentáló és dokumentum ellenőrző technikai 

eszközök beszerzése: 30,6 millió forint,  
− számítástechnikai eszközök beszerzése: 149,8 millió forint,  
− lövedékálló mellények beszerzése, bombakutató ruha beszerzése, valamint a 

call center kialakítása: 1.171,5 millió forint. 
• A dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton összesen 1.987,2 millió forint 

maradvány keletkezett, melyek közül a jelentősebb tételek: 
− Erzsébet utalványok miatt 268,3 millió forint; 
− bilincsek beszerzése: 25,4 millió forint;  
− hőkamerák javítása: 27,8 millió forint; 
− informatikai rendszertámogatás: 109,2 millió forint; 
− számítástechnikai eszközök karbantartása: 22,8 millió forint; 
− EU-s támogatású projektek kiadásai (Frontex, KHA): 488,4 millió forint;  
− közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzés, hajtó- és kenőanyag 

beszerzés, valamint szakértői számlák. 
• az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság feladataival összefüggésben 

képződött maradvány: 630,9 millió forint. 
• Felújítás előirányzaton 191,6 millió forint maradvány keletkezett, mely szolgálati 

lakások felújítását, a Mexikói úti tornaterem, a Dunaföldvár Rendőrőrs elhelyezésének 
kialakítását, valamint a Gyorskocsi u. bástya objektumának felújítását szolgálja. 

 
A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 5.397,9 millió forint került 
felhasználásra az alábbiak szerint:  
 

Projektek 
Kiadások (millió 

forint) 
Külső Határok Alap 2 210,4 
Európai Visszatérítési Alap 109,2 
Török Twinning TR-07-IB-JH-04 5,9 
Vagyonfelderítési módszerek és nyomozási technikák 
fejlesztése JLS/2008/ISEC 

0,2 

Műkincsvédelem rendőri kapacitásainak megerősítése 
HOME/2010/ISEC 

14,6 
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Illegális kábítószer kereskedelem elleni közös fellépés 
HOME/2010/ISEC 

4,3 

INSEC-2011 Biztonságvédelmi szervezeteken belül az 
innovációs és kutatási tevékenység projekt 

2,7 

Fimathu HOME/2011/ISEC/ Magyarországot és Ausztriát 
érinti migráció elleni küzdelem 

8,5 

Cospol Embercsempészés Elleni projekt JLS/2009/ISEC 121,4 
Cospol VOIC Vietnámi szervezett bevándorlás 
bűncselekmények elleni projekt FII JLS/2007/ISEC 

0,3 

CEUVIS Vízuminformációs Rendszer JLS/2008/ 165,8 
The House EUSEC-II 3,3 
BIA-LLP/2010/RO Román Rendőrség partnerségi támogatás 20,2 
CARIN/HOME/2011 12,8 
Infopolex HOME/2011/ISEC 9,3 
Frontex 17,4 
EKOP projekt (ESR-112) 2 368,1 
EKOP projekt (KMR) 237,5 
KÖZOP projekt (közbiztonság) 67,2 
Közös Rendőrségi Hálózat SH/9/1/1 18,9 

Mindösszesen 5 397,9 

 
A Rendőrség 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa cím 
szinten: 11.930,4 millió forint, melyből a kiadási megtakarítás mértéke 12.408,2 millió forint, 
a bevételi lemaradás mértéke 162,0 millió forint. Az előirányzat-maradványból a tárgyévben 
keletkezett 12.246,2 millió forint. 
 
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 321,4 millió forint összegben 
keletkezett az ORFK-nál (263,5 millió forint), a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál 
(55,2 millió forint) és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolánál (2,7 millió forint). 
 
A 2013. évi cím szintű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 7.210,5 millió forint az 
ORFK-nál, 1.580,8 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 3.139,1 millió 
forint pedig a többi intézménynél keletkezett. 
 
A maradvány kialakulásának főbb jogcímei: 

- informatikai eszközök, szoftverek beszerzése: 2.362,6 millió forint, 
- Közlekedésbiztonsági Automatizált Információs Rendszer (KAFIR) központjának és a 

KHSZ Vásárosnaményban történő elhelyezése: 153,1 millió forint, 
- Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) kialakítása: 734,2 millió forint, 
- rendőrkapitányság kialakítása Hajdúnánáson: 156,1 millió forint, 
- rendőrkapitányság kialakítása Balatonalmádin: 7,9 millió forint, 
- mikrobusz beszerzése: 143,0 millió forint, 
- hőkamerás felderítő rendszerek karbantartása, javítása: 89,6 millió forint, 
- Országos Polgárőr Szövetség részére képzés lebonyolítása: 12,0 millió forint, 
- RIK gázmotor cseréje: 609,3 millió forint, 
- BÁH debreceni befogadó állomás őrzése: 237,8 millió forint, 
- Európai Uniós és nemzetközi projektek maradványa: 2.248,3 millió forint. 
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Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság feladataival összefüggésben képződött 
maradvány 378,5 millió forint. 
Az előző évhez hasonlóan a kötelezettséggel terhelt maradványnak jelentős részét több száz, 
jellemzően kisösszegű szállítói számla képezi, melynek jelentős részét a rendőri szervek már 
kiegyenlítették.  
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök 78,3% (ezen 
belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések és 
felszerelések; járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a 
pénzeszközök 9,4% tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 87,7%-a. 
A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 126,7 milliárd forint, a 2013. 
december 31-ei záró érték 141,2 milliárd forint, amely 11,5%-os növekedést jelent. 
 
A vagyonváltozás oka elsősorban a forgóeszközöknél jelentkező nagymértékű, 5,9 milliárd 
forintos növekedés, mely jellemzően az anyagok 1,7 milliárd forintos (53,8%) növekedése, 
másodsorban a befektetett eszközöknél jelentkező 8,7 milliárd forintos növekedésből adódik, 
[gépek, berendezések és felszerelések (1,8 milliárd forint), a járművek (4,2 milliárd forint) és 
a szellemi termékek (1,7 milliárd forint)]. 
 
Forrás oldalon nem mutathatók ki jelentős változások a saját tőke és a hosszú lejáratú 
kötelezettségek tekintetében. A saját tőke 5,5%-kal haladja meg az előző évit, a hosszú 
lejáratú kötelezettségek állománya 5,2%-kal csökkent 2012-höz képest. 
 
A tartalékok soron jelentős 48,4%-os 4,0 milliárd forint összegű növekedés jelentkezik az 
előző évihez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 4,0 milliárd forinttal nőtt az 
előző évihez képest, ami 150,7%-os növekedés.  
 
A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. 
 
A rendőrség letéti számláin a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt 
pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A Rendőrség 
29 költségvetési szerve közül 7 intézmény (Készenléti Rendőrség, Bűnügyi Szakértői 
Kutatóintézet, Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, valamint az Adyligeti, Körmendi, 
Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola) nem rendelkezik letéti számlával. A 22 
intézmény letéti számlájának forgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult: 
 

Bankszámlák nyitóegyenlege:       900,1 millió forint 
Letétek tárgyévi bevétele:        416,8 millió forint 
Letétek tárgyévi kiadása:        249,9 millió forint 
Bankszámlák záró egyenlege:    1.067,0 millió forint. 

 
 
8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756824 
Honlap címe:  www.ah.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység: 
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Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó 
alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és 
elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos 
érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, 
Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy 
megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és elhárítja a Magyarország 
gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, 
valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és 
kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények 
biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének 
feladatait, illetve elvégzi – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat, valamint az Információs Hivatal hatáskörébe tartozó személyek kivételével – a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait. 
Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti 
elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami 
függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott 
személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni 
bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési 
területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének 
elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély 
okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés 
bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és 
technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és 
legális forgalmának ellenőrzésében, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes 
forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának 
ellenőrzésében. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a 
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az 
ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes 
minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései 
tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. 
 
Az Nbtv. 5. § e) pontja alapján meghatározott nemzetbiztonsági védelmi feladatok 
tekintetében az 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosítása következtében 2013. évben 
jelentős számban növekedett az AH által védendő intézmények köre. Ezen felül a 
nemzetbiztonsági ellenőrzések rendszere 2013. augusztus 1-től megváltozott, komplexebb, 
állandó jellegű munkatevékenységgé vált. 
 
Az előirányzatok alakulása: 
 
Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.031,2 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió 
forint, költségvetési támogatása pedig 6.983,8 millió forint volt. 
 
 

1822



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

Kiadás 7 015,0 7 031,2 7 031,2 7 849,2 7 235,0 103,1% 92,2% 
 ebből: személyi 
juttatás 

4 309,3 4 789,8 4 789,8 4 412,4 4 378,2 101,6% 99,2% 

Bevétel 55,5 47,4 47,4 188,7 188,7 340,0% 100,0% 

Támogatás 7 006,3 6 983,8 6 983,8 6 965,1 6 965,1 99,4% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

596,4 - - 695,4 657,4 110,2% 94,5% 

Létszám (fő)  894 1 180 1 180 1 155 892 99,8% 77,2% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(eng.) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7 031,2 47,4 6 983,8 4 789,8 1 180 
Módosítások jogcímenként          
az 1159/2013. (III. 28.) és az 1990/2013. (XII. 
29.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció  
elszámolása 

14,8 0,0 14,8 11,7  

1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosítás a KÜM központi igazgatása 
címnek 

-32,4 0,0 -32,4 -25,7  

Átcsoportosítás a Nemzeti jogszabálytár 
működtetéséhez 

-0,9 0,0 -0,9 0,0  

Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi 
működéséhez szükséges előirányzat 
átcsoportosítása 

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

Megállapodás alapján átcsoportosítás a Somogy 
Megyei Rendőr- főkapitányságnak 

-1,5 0,0 -1,5 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a SzBKK-
től 

2,2 0,0 2,2 1,4  

Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolának 

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

Többletbevétel előirányzatosítása 2,2 2,2 0,0 0,0  
Technikai státusz korrekció 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 
Kölcsönök visszatérülése 27,5 27,5 0,0 0,0  
1427/2013. (VII.10.) Korm. határozat alapján az 
egyszerűsített honosítási eljárás költségei 
fedezetére 

8,6 8,6 0,0 2,4  

Fejezeten belüli maradvány átcsoportosítás irat 
vagyon archiválására [1356/2013. (VI. 24.) 
Korm. határozat] 

100,0 100,0 0,0 27,2  

Szerencsejáték Zrt.-től kapott adomány 3,0 3,0 0,0 0,0  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -471,6  
2012. évi előirányzat maradvány igénybevétele 695,4 695,4 0,0 77,2  
2013. évi módosított előirányzat 7 849,2 884,1 6 965,1 4 412,4 1 155 
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A személyi juttatások eredeti előirányzata 4.789,8 millió forint, a módosított előirányzat  
4.412,4 millió forint. A teljesítés 34,2 millió forinttal maradt el az előirányzattól, amely 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként, jubileumi jutalmak, a túlszolgálat és egyéb 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, valamint a munkavégzés alóli felmentés időszakára 
eső illetmény kifizetésének fedezetét biztosítja. Az előirányzatot az előző évi előirányzat-
maradvány igénybevétele, a bérkompenzációra, honosítási eljárásra és az iratanyagok 
digitalizálására kapott támogatás növelte, a vezényelt munkatársak illetményének elszámolása 
csökkentette. Az év során az állomány részére bruttó 200 eFt/fő összegű cafeteria került 
biztosításra. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban 
teljesült az előirányzat és felhasználás tekintetében is. A maradvány a kötelezettségvállalással 
terhelt áthúzódó személyi juttatások után fizetendő közterhek fedezetét biztosítja. 
 
A szerv költségvetési létszáma 1.180 főről 1.155 főre változott, a 25 fős technikai 
létszámkorrekció (bérfedezet nélküli státuszok törlése) következtében. 
 
A dologi kiadások eredeti kiemelt előirányzata 861,0 millió forint volt. Az előirányzat az év 
végére közel a kétszeresére emelkedett elsősorban az előző évi maradvány előirányzatosítása 
(377,3 millió forint), valamint a belső átcsoportosítások (455,6 millió forint) következtében. 
Ezen felül az előirányzatot növelte az egyszerűsített honosítási eljárásra, az iratvagyon 
digitalizálásra biztosított és a többletbevételekből származó bevétel. A módosított előirányzat 
1.721,8 millió forint lett, amelyből 1.386,2 millió forint került felhasználásra. A felhasználás 
legnagyobb részét a speciális működési kiadások jelentik, amely mellett a szolgáltatási 
kiadások, a készletbeszerzés és az áfa képvisel jelentősebb tételt. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,3 millió forint, a módosított 
előirányzat a teljesítéssel egyezően 26,0 millió forint. A teljesítés a 2012. évi előirányzat-
maradvány terhére megvalósuló kötelezettségvállalásból adódó 8,0 millió forint összegű 
fizetési kötelezettség teljesítését, valamint az érdekképviselet részére, végleges jelleggel 
nyújtott támogatás átadását tartalmazza.  
 
A beruházások eredeti előirányzata 55,5 millió forint, amely az előző évi előirányzat-
maradvány igénybevételéből származó 42,7 millió forintból, az iratvagyon archiválásával 
összefüggő eszköz beszerzések támogatásából adódó 45,4 millió forintból, illetve a saját 
hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból keletkező 132,2 millió forintból 
275,8 millió forintra emelkedett. Az előirányzat teljesítése év végén 119,6 millió forint volt, 
amelyből legnagyobb részt az iratok digitalizálásával összefüggő számítástechnikai eszközök 
(szkennerek, laptopok, szerverek) vásárlása valósult meg 45,4 millió forint összegben. Ezen 
felül főként szoftverbeszerzésre, licenc hosszabbításra (vírusvédelem), egyéb kisebb 
eszközbeszerzésekre került sor. A beszámolási időszakban a 218/2011. Korm. rendelet szerint 
hét nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzési eljárás indult. A digitalizálással 
összefüggő eszközvásárlás kivételével a beléptető rendszer fejlesztése, speciális technikai, 
rejtjelező és hálózatkorszerűsítési eszközök beszerzése, valamint az irattárak korszerűsítése, 
illetve egyéb ingatlan felújítási munkálatai teljesítésére 2014. évben kerül sor. 
 
A felújításnak eredeti előirányzata nem volt, de év közben belső átcsoportosítással és az 
előző évi maradvány felhasználásával a módosított előirányzat 229,3 millió forint lett. Az 
előirányzatból 150,3 millió forint került felhasználásra előző évi felújítás jól teljesítési 
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garanciájára, két megyei objektum nagyobb és két megyei objektum kisebb felújítására, 
korszerűsítésre kerültek az egyik budapesti objektum nyílászárói és egyéb műszaki 
berendezései. A fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt, amelynek legnagyobb 
hányadát a Mav. törvényhez (2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről) 
kapcsolódó irattárak felújítása képezi. 
 
Az AH bevételi előirányzata az eredeti 47,4 millió forintról az év során 188,7 millió forintra 
emelkedett. A bevétel legnagyobb részét az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat által 
iratanyagok archiválására kapott 100,0 millió forint jelentette, ezen felül pedig nagyobb 
bevételt a dolgozói kölcsönök visszatérülése és a működési bevételek (áru- és 
készletértékesítés, alkalmazottak térítései, továbbszámlázott szolgáltatások) jelentették. 
 
Az AH 2012. évi előirányzat-maradványa 695,4 millió forint, amelyből 657,4 millió forint 
került felhasználásra, a fennmaradó 38,0 millió forintból pedig 37,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,3 millió forint pedig elvonásra került felajánlásra. 
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 576,2 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A dologi, beruházási és felújítási előirányzatok 532,8 millió 
forintos összege áthúzódó beszerzési eljárásokból és 2014. évben beérkező számlákból, 43,4 
millió forint pedig áthúzódó jubileumi jutalmak, felmentési időre járó illetmények és egyéb 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kifizetéséből adódtak.  
  
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
Az AH vagyona a 2013. évben 2,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés 
egyforma arányban érintette a befektetett és a forgóeszközök összesített állományát. A 
vagyonhasznosítás feleslegessé vált gépek, berendezések, felszerelések, valamint kisértékű 
eszközök használatból történő kivonásával valósult meg, amellyel a vagyon összesen 0,2 
millió forint összegben csökkent. 
 
Az AH 2013. évi követeléseinek záró egyenlege 31,4 millió forint. A követelések több mint 
felét a munkavállalóknak adott lakásépítési és családalapítási kölcsönök jelentik, a 
fennmaradó rész munkáltatói kölcsönökből, peres eljárásban megítélt követelésből és 
gépjármű magáncélú igénybevételéből származott. 
 
Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs.  
 
Az AH felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozik.  
 
Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik. 
 
 
9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756817 
Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu 
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A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) rendeltetése, hogy a titkos 
információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatások, illetve szakértői tevékenységek biztosítása 
révén előmozdítsa Magyarország nemzetbiztonsági, bűnüldözési, illetve igazságszolgáltatási 
érdekeinek érvényre juttatását. 
 
Az NBSZ szolgáltatásait széles körben vették igénybe a megrendelő bűnüldöző szervezetek, 
nemzetbiztonsági szolgálatok; a Magyarországon történt súlyos bűncselekmények, 
nemzetbiztonsági szempontból kiemelt ügyek, valamint a nagy nyilvánosságot kapott, 
visszhangot kiváltott ügyek felderítésében, a különböző kiemelt bűncselekmények 
elkövetésével gyanúsítottak őrizetbe vételében az NBSZ sok esetben közreműködött. A 
fentieken túl a nemzeti ünnepekkel összefüggő rendezvények és egyéb kiemelt események 
biztonsági védelmében az NBSZ szinte valamennyi technikai, műveleti szakterülete részt vett. 
 
A beszámolási időszakban a Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ), a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), valamint az Ügyészség központi és területi szervei 
összesen 65.926 megkeresést továbbítottak az NBSZ-hez titkos információgyűjtő eszközök és 
módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából. A 
megkeresések közel 15%-a a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, 85%-a a bűnüldöző 
szervezetektől érkezett. A titkos információgyűjtésre, titkos adatszerzésre jogosult 
szervezetek írásbeli megkereséseinek száma gyakorlatilag megegyezik a 2012. évi adatokkal. 
 
2013. év meghatározó feladata volt a „Biztonságos elektronikus kapcsolat az NBSZ és 
megrendelői között” kiemelt projekt kapcsán az elektronikus szolgálati jegy rendszer (eSzJR) 
működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, az NBSZ dokumentumkezelő 
rendszerének (RobotZsaru) fejlesztőivel való kapcsolattartás, a két rendszer közötti 
kommunikáció megfelelő szintre hozása. Az adminisztratív terhek és a papír alapú 
adathordozók csökkentése, valamint a megrendelések gyorsabb kezelése érdekében  
2013. január 01-jétől megkezdődött az eSzJR üzemszerű ügyviteli működése.  
 
Az NBSZ 2013. július 01-jével átvette a Puskás Tivadar Közalapítványtól (továbbiakban: 
PTA) a kormányzati hálózatbiztonsággal kapcsolatos közfeladatokat. A létrehozott 
Kormányzati Kibervédelmi Eseménykezelő Főosztály végzi a mintegy 3.500 magyar állami 
és önkormányzati szerv kibervédelmét érintő feladatok koordinálását. 
 
Az állománytábla módosítására 2013. január 01-jei hatállyal került sor 
a bűnügyi figyelő egység integrációjának végrehajtása, a szervezeti szinten a hatékonyabb 
feladat-végrehajtás, a tisztább tevékenységi profil elérése, továbbá a korrekció eredményeként 
a személyi állomány hosszabb távú megtartása érdekében a belátható pályaív biztosítása 
érdekében. 
 
2013. II. félévében kiemelt figyelmet szenteltek a jogszabályban meghatározott egyéni és 
szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatoknak. Az egyéni teljesítményértékelés 
a TÉR informatikai rendszer segítségével történik, a teljesítményértékelés kötelező elemeinek 
meghatározása az előírásoknak megfelelően megtörtént. 
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Az előirányzatok alakulása: 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  16 908,1 15 492,3 15 492,3 18 051,7 16 985,5 100,5% 94,1% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

8 608,1 9 292,9 9 292,9 9 087,4 9 087,4 105,6% 100,0% 

Bevétel  801,2 170,6 170,6 463,5 463,5 57,9% 100,0% 

Támogatás  14 960,9 15 321,7 15 321,7 16 463,9 16 463,9 110,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  2 059,6 – - 1 124,3 1 124,3 54,6% 100,0% 

Létszám (fő)    1 808  2 061 2 061 2 184 1 903 105,3% 87,1% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám (engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

15 492,3 170,6 15 321,7 9 292,9 2 061 

Módosítások jogcímenként          

az 1159/2013. (III. 28.) és az 1990/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat 
bérkompenzáció és elszámolása 

28,0 0,0 28,0 22,0 
  

1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a PTA megszüntetésével 
kapcsolatos feladatok teljesítéséhez 
szükséges előirányzat-átcsoportosítás 

81,0 0,0 81,0 63,8 

  
2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 
alapján a SZBEKK új feladatával 
összefüggésben a Központi objektum II. 
sz. épület tetőtér kialakítása 

81,0 0,0 81,0 0,0 

  
Átcsoportosítás a Nemzeti jogszabálytár 
működtetéséhez 

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

Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi 
működéséhez szükséges előirányzat 
átcsoportosítása 

-1,6 0,0 -1,6 0,0  

Többletbevételek előirányzatosítása 49,7 49,7 0,0 0,0  

Megállapodások alapján 
átcsoportosítások az ORFK-tól (taktikai 
figyelő egység és műveleti technikai 
felderítő tevékenység, valamint 
feődokmány-készítő és legalizáló 
tevékenység átadása) 

922,3 0,0 922,3 570,2 123 

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskolától 
(szolgálati igazolvány készítése) 

0,4 0,0 0,4 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BVOP-tól (szolgálati igazolvány 
készítése) 

1,8 0,0 1,8 0,0  
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Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolától 
(szolgálati igazolvány készítése) 

0,3 0,0 0,3 0,0  

Megállapodások alapján 
átcsoportosítások a Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányságnak (közüzemi 
díjak) 

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

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BM NOK-nak (IPES konferencia 
költségei) 

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

Megállapodások alapján 
átcsoportosítások a SzEBEKK-től 
(vezényelt állomány illetmény- és 
járulékkülönbözete; ingatlan 
infrastruktúra fejlesztése) 

27,5 0,0 27,5 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BÁH-tól (szolgálati igazolvány 
készítése) 

0,6 0,0 0,6 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BM OKF-től (szolgálati igazolvány 
készítése) 

1,0 0,0 1,0 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
BM Igazgatástól (vezényelt állomány 
illetmény- és járulékkülönbözete) 

6,9 0,0 6,9 5,5  

Európai Úniós pályázatok előlegei és 
elszámolásai 

211,2 211,2  0,0 0,0    

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0  0,0 0,0 -867,4 
  

Lakásmegtérülés, családalapítási 
támogatás rendezése 

32,0 32,0  0,0 0,0  
  

Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 124,3 1 124,3  0,0 0,0  
  

2012. évi módosított előirányzat 18 051,7 1 587,8 16 463,9 9 087,4 2 184 

 
Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 15.492,3 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 
millió forint, költségvetési támogatása 15.321,7 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 
18.051,7 millió forintra, a bevételi előirányzat 1.587,8 millió forintra, a támogatás pedig 
16.463,9 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében: 
 
Kormányzati hatáskörben az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint az 1990/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 
évi kompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 28,0 millió forinttal, az 1947/2013. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján a PTA megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
teljesítésével összefüggésben 81,0 millió forinttal, a 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 
szerint a SZBEKK új feladatával összefüggésben a Központi objektum II. sz. épület tetőtér 
kialakításához szintén 81,0 millió forinttal növekedett. 
 
Irányító szervi hatáskörben az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 
Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosítása miatt 2,0 millió forinttal 
és a Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi működése személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításához szükséges előirányzat elvonása következtében 1,6 millió forinttal csökkent, 
megállapodások alapján 955,8 millió forinttal, továbbá többletbevételekhez kapcsolódóan 
49,7 millió forinttal növekedett. 
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Intézményi hatáskörben a 2011-2012. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 
1.124,3 millió forinttal, EU-s projektek finanszírozásával összefüggésben 211,2 millió 
forinttal, valamint lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 32,0 millió 
forinttal növekedett. 
 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 9.292,9 millió forint, amely a foglalkoztatottak 
2013. évi bérkompenzációjának finanszírozásával összefüggésben 22,0 millió forinttal, 
megállapodások alapján 576,1 millió forinttal, az 1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a PTA megszüntetésével kapcsolatos feladatok teljesítésével összefüggésben 63,8 
millió forinttal növekedett, belső átcsoportosítások miatt pedig 867,4 millió forinttal csökkent, 
így a módosított előirányzat 9.087,4 millió forint. Az év végére 9.087,4 millió forint teljesült, 
maradvány nem keletkezett. 
 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata  
2.417,3 millió forint. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 42,5 millió 
forinttal csökkent. A módosított előirányzat és a felhasználás is 2.374,8 millió forint, a 
kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött. 
 

A dologi kiadások felhasználása során az előző években megkezdett takarékos gazdálkodás 
további folytatása mellett belső átcsoportosításokkal, valamint a többletbevételből 
gazdálkodta ki a szükséges fedezetet az NBSZ. A személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatokon év közben képződött megtakarításból 890,4 millió forint 
került átcsoportosításra az üzemeltetési kiadások teljes körű finanszírozásához. A 
többletbevételből származó előirányzat emelés éves szinten 49,7 millió forint volt. A dologi 
kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe 
tartozik a kommunikációs szolgáltatások, készletbeszerzések viszonylag jelentős része (pl. 
hajtó- és kenőanyag), az üzemeltetési és fenntartási költségek körébe tartozó szolgáltatási 
kiadások, a vásárolt közszolgáltatások, az egyéb folyó kiadások (szja, gépjárművekkel 
kapcsolatos befizetési kötelezettségek), az általános forgalmi adó. A dologi kiadások 
módosított előirányzata 3.450,6 millió forint, a teljesítés 3.436,2 millió forint, a maradvány 
pedig 14,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.  
 

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton az NBSZ Érdekképviseleti Szervezete (a 
továbbiakban: NSZÉSZ) támogatása céljából 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely 
átutalásra került az NBSZ és NSZÉSZ között aláírt megállapodásban foglaltak szerint. A 
módosított 8,6 millió forintos előirányzat megegyezik a felhasználással, maradvány nem 
keletkezett. 
 

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 1.505,0 millió forint volt, amely év végére 
2.968,6 millió forintra emelkedett. Az előirányzat a 2012. évi előirányzat-maradványhoz 
kapcsolódóan 1.037,3 millió forinttal, EU-s pályázatokkal összefüggésben 179,8 millió 
forinttal, a szakmai feladatok végrehajtása érdekében a működési kiadásokról történt 
átcsoportosítások miatt 223,9 millió forinttal, megállapodás alapján 27,0 millió forinttal 
növekedett. A felújítás előirányzatra 4,4 millió forint került átcsoportosításra. A 2013. évben 
felhasznált 1.997,0 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, 
bővítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi 
feladatok végrehajtása, a központi objektumban múzeum és könyvtárterem kialakítása, 
gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez 
kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek 
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fejlesztése valósult meg. Az előirányzaton 970,8 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 

A felújításnak 2013. évben eredeti előirányzata nem volt. Év közben szakmai feladat 
végrehajtásával összefüggésben 4,4 millió forinttal, másrészt a 2047/2013. (XII. 30.) Korm. 
határozat alapján – a SZBEKK új feladatához kapcsolódóan a Központi objektum II. sz. 
épület tetőtér kialakítása – 81,0 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 85,4 
millió forint, a teljesítés 4,4 millió forint. Az előirányzat-maradvány összege 81,0 millió 
forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, de a Kormány 1147/2014. (III. 18.) 
határozatának 1. pontja értelmében engedélyezte a 81,0 millió forint összegű maradvány 
azonos célú felhasználását. 
 

Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt. Az 
előirányzaton a lakástámogatás (20,9 millió forint), a családalapítási támogatás (2,3 millió 
forint) és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás (53,1 
millió forint) teljesítése került kimutatásra összesen 76,3 millió forint összegben. A 
rendelkezésre álló pénzeszközből 32 fő kapott támogatást. A kiemelt előirányzaton 
maradvány nem képződött.  
 

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt az eredeti bevételi előirányzat, amely az 
év végére 463,5 millió forintra emelkedett. A bevételi többlet szakértői tevékenységgel 
összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által 
befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott 
szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből keletkezett.  
 

Az NBSZ előző évi előirányzat-maradványa 1.124,3 millió forint volt, amelyből az 
1356/2013. (VI. 24.) és az 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozatok alapján befizetésre került 
8,2 millió forint. A maradvány nagyobbik része alaptevékenységgel összefüggő speciális 
feladatokra lett felhasználva, a fennmaradó rész pedig OLAF pályázatok teljesítésére, Mavtv. 
szerinti biztonsági követelményeknek való megfelelésre, ingatlanokon történő beruházásokra, 
gépjárművásárlásokra lett fordítva. 
 
Az NBSZ 2013. évi maradványa 1.066,2 millió forint, amelyből 985,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terheltként, 81,0 millió forint pedig szabad maradványként került 
kimutatásra. A szabad maradvány felhasználását azonban a Kormány az 1147/2014. (III. 18.) számú 
határozatában engedélyezte. A maradvány többi része alaptevékenységgel összefüggő speciális 
feladatokra, OLAF pályázatokra, Mav. törvény szerinti biztonsági követelményeknek való 
megfelelésre, ingatlanokon történő beruházásokra, gépjárművásárlásokra kerül felhasználásra. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
Az NBSZ vagyona 0,4%-kal nőtt a 2012. évihez képest, amely a befektetett eszközök 
állományának 0,8%-os mértékű növekedésének és a forgóeszközök 0,4%-os mértékű 
csökkenésének eredménye. A vagyon összetételében jelentős változás nem történt. 
 
A 2013. évi mérleg alapján a követelések összege 63,8 millió forint. Ebből kis hányad az 
NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg, a követelések 
többségét a munkavállalóknak visszterhesen adott lakástámogatási és családalapítási 
kölcsönök jelentik. 
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Vagyonhasznosítás címen feleslegessé vált készletek értékesítéséből, valamint bérleti díjból 
az NBSZ-nek 8,8 millió forint bevétele származott. 
 
A NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs.  
 
A NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozik, letéti számlával nem rendelkezik. 
 
 
10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 722766 
Honlap címe: www.szbkk.gov.hu 
 
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: Központ) jogelőd 
nélkül 2001. január 1-jével a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre. A Központ a 
belügyminiszter közvetlen irányításával működő központi hivatal. 
 
A Központ szakmapolitikai célja a szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott 
tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, 
vagyonbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, 
szervezetten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának 
elősegítése. A Központ rendeltetését tekintve a bűnmegelőzésben, bűnüldözésben feladatot 
ellátó, nyomozóhatósági, vagy egyes bűncselekmények tekintetében felderítési jogkörrel 
rendelkező állami szerveket támogató koordinatív szervezet. 
 
2013-ban a Központ 7.748 esetben teljesített adatszolgáltatást, amely jelentősen meghaladja a 
korábbi évek adatait. Az adatigénylések következtében 21.188 személy, gazdasági társaság, 
telefonszám és hamis pénz sorszámának ellenőrzését hajtotta végre. A bűnügyi operatív 
helyzet változásainak következményeként a munkatervben előirányzottaknál jóval több 
nagyobb volumenű stratégiai, illetőleg taktikai elemzés készült, a produktumok csaknem 
90%-a „terven kívüli” volt. A kimenő anyagok száma az előző évit kétszeresen is meghaladta. 
 
A Központ állománytáblája alapján 42 fő státusszal működik, a költségvetési létszáma 16 fő. 
A társszervektől vezényelt hivatásos állományú 26 fő dolgozó látja el az alaptevékenységet, a 
költségvetési létszámba tartozók alkotják a felső vezetést, az adminisztratív, pénzügyi-
gazdasági, műszaki területet, valamint alaptevékenységi feladatokat végeznek.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Központ 2013. évi tevékenységét 196,1 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, 
amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   365,1 196,1 196,1 217,6 190,8 52,3% 87,7% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

61,4 86,6 86,6 70,5 70,5 114,8% 100,0% 

Bevétel   3,8 0,0 0,0 4,4 4,4 115,8% 100,0% 

Támogatás   186,9 196,1 196,1 158,4 158,4 84,8% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

  229,2 – – 54,8 54,8 23,9% 100,0% 

Létszám (fő)    13 16 16 16 14 107,7% 87,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(eng.) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 196,1 0,0 196,1 86,6 16 
Módosítások jogcímenként          
az 1159/2013. (III. 28.) és az 1990/2013. (XII. 
29.) Korm. határozat bérkompenzáció  
elszámolása 

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

1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 
vezényelt munkatársat megillető 
illetménykiegészítés különbözet és 
járulékvonzatának átcsoportosítása 

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

Többletbevételek előirányzatosítása 4,4 4,4 0,0 0,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
Alkotmányvédelmi Hivatal részére (vezényelt 
állomány illetmény és járulék különbözete) 

-2,3 0,0 -2,3 -1,4  

Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
ORFK részére (vezényelt állomány illetmény- 
és járulékkülönbözete) 

-3,1 0,0 -3,1 -2,4  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 
(vezényelt állomány illetmény- és 
járulékkülönbözete) 

-3,3 0,0 -3,3 -2,6  

Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
NBSZ részére (vezényelt állomány illetmény- 
és járulékkülönbözete) 

-27,5 0,0 -27,5 -0,4  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
(vezényelt állomány illetmény- és 
járulékkülönbözete) 

-1,3 0,0 -1,3 -1,0  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
Készenléti Rendőrség részére (vezényelt 
állomány illetmény- és járulékkülönbözete) 

-0,4 0,0 -0,4 -0,3  

Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
Belügyminisztérium Igazgatásnak 
(tanulmányutak költségének megtérítése) 

-0,2 0,0 -0,2 -0,1  

1832



 
 

Intézményi hatáskörű belső átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -8,4  

Előző évi előirányzat-maradvány előirányzat-
módosítása 

54,8 54,8 0,0 0,2  

2013. évi módosított előirányzat 217,6 59,2 158,4 70,5 16 

 
A személyi juttatások esetében az eredeti előirányzat a fejezeti és a saját hatáskörű 
módosítások következtében 70,5 millió forintra csökkent, amelynek felhasználása 
99,99%-os mértékű volt. A Központ 16 fős költségvetési állományába tartozó, 
kormánytisztviselői státuszon foglalkoztatottak részére a személyi juttatásokat – ideértve a 
BM alkalmazási jutalmat, a kötelező bérkompenzációt és valamennyi előírt juttatási elemet – 
rendben és határidőre teljesítette. A Központ 26 fős vezényelt státuszán foglalkoztatott, az 
együttműködő szervektől vezényelt hivatásos állományú dolgozók havi illetménykiegészítése 
és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok költségvetési fedezete előirányzat-
átcsoportosítás keretében átadásra került az együttműködő szervek részére. 
 
Az állománytáblában státusszal nem rendelkező, azonban a vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján előírt belső ellenőr alkalmazása, továbbá 3 fő szakmai tevékenységet támogató külsős 
személy esetében került sor megbízási szerződés kötésére és a megbízási jogviszony 
keretében – igazolt teljesítést követően – megbízási díj számfejtésére és kifizetésre. 
A kiemelt előirányzaton nem keletkezett kötelezettségvállalás nélküli előirányzat-maradvány. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok esetében a felhasználás 99,97%-os mértékű. Az 
időarányostól minimálisan elmaradó felhasználás meghiúsult kötelezettségvállalás 
eredménye. A Központ a kiemelt előirányzat terhére a személyi juttatásokhoz kapcsolódó 
valamennyi fizetési kötelezettségeknek minden esetben határidőre eleget tett. A kiemelt 
előirányzaton mindösszesen 5 ezer forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány keletkezett. 

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata nagyrészt az előző évi maradvány előirányzatosítása 
miatt 83,6 millió forintra emelkedett, amelynek felhasználása 68,85%-os volt. A jelentős 
kiadási megtakarítást döntően a Központ biztonságos és zavartalan működését szolgáló, ún. 
üzemeltetési kiadások, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződéses 
kötelezettség és az egyéb megrendelések 2014. évre áthúzódó kifizetései okozzák. A kiemelt 
előirányzaton kötelezettségvállalás nélküli maradvány nem keletkezett. 
 
Az intézményi beruházás előirányzata 19,6 millió forintról 27,6 millió forintra emelkedett a 
belső átcsoportosítások és a maradvány előirányzatosítása következtében. A kiemelt 
előirányzat felhasználása 97,33%-os volt. A tárgyévben lezárult a korábban megkezdett 
informatikai fejlesztés utolsó üteme is, melynek keretében megvalósultak az elmaradt 
informatikai jellegű beszerzések (szerverek, külső tárolók és IT kiszolgáló infrastruktúra 
licensze), továbbá egyéb informatikai eszközök, irodatechnikai berendezések és 
klímaberendezések kerültek beszerzésre. 
 
A kiemelt előirányzaton mutatkozó 0,7 millió forint összegű kiadási megtakarítást döntően a 
2014. évre áthúzódó szoftver licensz beszerzése tárgyú, a központosított közbeszerzési 
rendszer keretében a verseny újbóli megnyitásával megvalósított informatikai fejlesztés (0,5 
millió forint) áthúzódó kötelezettségvállalása okozza. 
A kiemelt előirányzaton mindösszesen 0,2 millió forint kötelezettségvállalás nélküli 
maradvány keletkezett kötelezettségvállalás meghiúsulása következtében. 
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A Központnak költségvetésében tervezett bevétele nem volt. Az éves gazdálkodás során 
képződött működési többletbevételek (4,3 millió forint) dolgozói térítésekből, magáncélú 
gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből, 
valamint a fordított ÁFA-s beszerzéshez kapcsolódó könyveléstechnikai elszámolás 
következtében keletkeztek. A felhalmozási többletbevételek (0,1 millió forint) az amortizációs 
eszközcserék során leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből keletkeztek. A 
többletbevételek intézményi beruházások és dologi kiadások keretében kerültek 
felhasználásra. 
 
A Központ 2012. évi előirányzat-maradványa 54,8 millió forint volt, amelyből 51,1 millió 
forint került felhasználásra, a fennmaradó rész pedig befizetésre került a központi 
költségvetésbe. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatok esetében mindösszesen 0,3 millió forint került felhasználásra az utazási 
költségtérítést igénybe vevő állomány részére kifizetendő költségtérítések 2013. január 
hónapra történő áthúzódása miatt. A dologi kiadások esetében 14,0 millió forint áthúzódó 
üzemeltetési kiadásokra került kifizetésre. Az intézményi beruházási kiadások esetében 
összesen 36,8 millió forintot fordítottak 64 bit-es IT kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítésére, 
hordozható számítógépek beszerzésére, valamint az Infovadász szövegbányász rendszer 
felhasználói licensz jogainak beszerzésére. 
 
A Központ 2013. évi előirányzat-maradványa 26,8 millió forint, melyből 26,6 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,2 millió forint pedig szabad előirányzat-maradvány. 
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok esetében 
mindösszesen 15 ezer forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 5 ezer forint a 
szabad maradvány. A dologi kiadások esetében 26,0 millió forint a keletkezett előirányzat-
maradvány, amely az alaptevékenységet támogató elemző-értékelő szoftvercsalád éves 
szoftverkövetési díjának áthúzódó kifizetése, továbbá egyéb, a működést szolgáló 
szoftverkövetések díjai és a folyamatos és zavartalan működést szolgáló üzemeltetési 
kiadások 2014. évre áthúzódó tételei alkotnak. Az intézményi beruházási kiadások kiemelt 
előirányzaton mindösszesen 0,7 millió forint kiadási megtakarítás keletkezett, amelyből 0,5 
millió forint döntően a 2014. évre áthúzódó szoftver licensz beszerzések és kapcsolódó 
szolgáltatások kötelezettségvállalásai okozzák és 0,2 millió forint a szabad előirányzat-
maradvány. A keletkezett többletbevételekből csupán 3 ezer forint nem került 
előirányzatosításra. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
A Központ a rá bízott vagyonnal a takarékosság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság 
követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A Központ a vagyon védelme és megóvása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2013. 
évi gazdálkodása során nem fordult elő. A vagyonelemekből az év során selejtezési eljárás 
keretében történt hasznosítás, mely mindösszesen 0,1 millió forint összegű felhalmozási 
bevételt eredményezett. A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás 
alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2013. december 31-én lejárt 
tartozásállománya nem volt. 
 
A Központ 2013. évi követeléseinek záró egyenlege 0,051 millió forint, amely szolgálati 
gépjárművek tartós magáncélú igénybevételének 2013. december havi összege. 
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A Központ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete 
nincs. Állami nagyberuházást, fejlesztési projektet nem végzett, állampapírt nem vásárolt.  A 
Központ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozik, letéti számlával nem rendelkezik, KESZ-en kívül pénzforgalmat nem 
bonyolít, részesedéssel nem rendelkezik. 
 
 
12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM 
OKF) és területi szerveinek főbb azonosító adatai: 

Szám Név 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

ÁHT 
azonosító 

Honlap cím 

1. 
BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
722722 230782 www.katasztrofavedelem.hu 

2. 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 

Központ 
775849 294480 http://gek.katasztrofavedelem.hu  

2.1. 
Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ 
721253 042589 http://kok.katasztrofavedelem.hu  

3. 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
494142 332217 http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ 

3.1. Polgári Védelmi Parancsnokság 722809 230803 - 
3.2. Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság 722799 230793 - 

4. 
Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722810 230814 http://baranya.katasztrofavedelem.hu 

5. 
Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722821 230825 http://bacs.katasztrofavedelem.hu 

6. 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722832 230836 http://bekes.katasztrofavedelem.hu 

7. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722843 230847 http://baz.katasztrofavedelem.hu 

8. 
Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722854 230858 http://csongrad.katasztrofavedelem.hu 

9. 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722865 230869 http://fejer.katasztrofavedelem.hu 

10. 
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722876 230870 http://gyor.katasztrofavedelem.hu 

11. 
Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722887 230881 http://hajdu.katasztrofavedelem.hu 

12. 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722898 230892 http://heves.katasztrofavedelem.hu 

13. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722908 230946 http://jasz.katasztrofavedelem.hu 

14. 
Komárom-Esztergom Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722919 230902 http://komarom.katasztrofavedelem.hu 

15. 
Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722920 230913 http://nograd.katasztrofavedelem.hu 

16. 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722931 230924 http://pest.katasztrofavedelem.hu  

17. 
Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722942 232182 http://somogy.katasztrofavedelem.hu 

18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722953 230935 http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu 

19. 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722964 230957 http://tolna.katasztrofavedelem.hu 
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20. 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722975 230968 http://vas.katasztrofavedelem.hu 

21. 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
722986 230979 http://veszprem.katasztrofavedelem.hu 

22. 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
722997 230980 http://zala.katasztrofavedelem.hu 

 
Feladatkör, tevékenység 
 
A BM OKF és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a 
tűzvédelem szakigazgatását. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a 
magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos 
működésének védelme érdekében végzi. 
 
Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben 
(továbbiakban: Kat. tv.), valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látják el. 
 
A katasztrófavédelem kiemelt feladatai 
 
A Kat. tv. 2012. január 1-től lépett életbe, mely alapjaiban megváltoztatta a szervezet 
struktúráját és kibővítette feladatrendszerét. A megújult katasztrófavédelmi tevékenység fő 
jellemzője az integrált szemlélet, amely egységes, komplex megközelítést biztosít a hatósági 
eszközökkel történő katasztrófa-megelőzési feladatok végrehajtásában. 2013. évben a fő 
hangsúly a katasztrófavédelmi műveletek tervezhetőségén, a reagálási képesség javításán és 
fejlesztésén, továbbá a megelőzés hatékonyságának növelésén volt. A BM OKF számára 
alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, 
kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. 
 
Polgári védelmi szakterület 
 
2013. március 14-17. között a korábbi enyhe tavaszias időjárás után hirtelen fagypont alá 
csökkent hőmérséklet, havazás és viharos szél alakult ki az országban. Az időjárási viszonyok 
miatt bekövetkező ráfutásos balesetek és elakadások során a tűzoltó egységek 1.692 esetben 
hajtottak végre műszaki mentést. Jelentős fennakadások voltak a vasúti közlekedésben a 
fakidőlések, a felsővezeték szakadások, valamint a pályákon kialakuló méteres hótorlaszok 
miatt. Több vasútvonal járhatatlanná vált, a pályaudvarokon és nyílt pályán várakozni 
kényszerülő szerelvények közel 2.000 utasának ideiglenes elhelyezéséről és ellátásáról, 
valamint továbbszállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szervek gondoskodtak. 
 
A rendkívüli téli időjárás hatásai miatt Kelet-Magyarországon több megyében megsérült az 
elektromos energia ellátó rendszer, emiatt Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben közel 253.000 fogyasztó maradt áram nélkül. A következmények 
felszámolása és a lakosság alapvető ellátásának gyors helyreállítása érdekében 2013. március 
17-19. és március 22-24. között a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet a 
nehezen megközelíthető területeken a károk felmérését és több, mint 200 villanyoszlop 
szállítását, felállítását 71 fővel és 11 járművel végezte. 
 
2013. május utolsó hetében a Duna és mellékfolyói vízgyűjtő területén a több napon 
keresztüli rendkívüli csapadéktevékenységet követően kialakult árhullám 2013. június 07-én 
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lépett be hazánkba, és 2013. június 14-én hagyta el az ország területét. Az árvízi 
védekezésben több mint 74.000 fő, ebből közel 4.000 fő hivatásos katasztrófavédelmi 
állományú, valamint a HUNOR, a HUSZÁR Mentőszervezetek, és valamennyi megyei 
mentőcsoport részt vett. Az árvízi károk helyreállítását a katasztrófavédelmi helyreállítási 
operatív törzs koordinálta. Ennek részeként több ütemben földi és légi irtási technológiával 
biztosította a szúnyoggyérítést 72 ezer hektár területen. 
 
A rendkívüli téli időjárás okozta közlekedési események megelőzése és eredményes kezelése 
érdekében az igazgatóságok intézkedési tervet készítettek 800 kiemelt kockázati helyszínre, 
amelyek biztosítják az erők és eszközök gyors átcsoportosítását, a mentéshez használható 
járművek és eszközök alkalmazását. A tervek elkészítése mellett a kockázati helyszínek 
ellenőrzése egész évben folyamatos volt. 
 
A közigazgatás átalakításának keretében 2013-ban létrejöttek a járások és újjáalakultak  
a helyi védelmi bizottságok, amelyek elnökei a járási hivatalok vezetői lettek, az elnök-
helyettesi feladatokat a katasztrófavédelmi igazgatók által kijelölt katasztrófavédelmi tisztek 
látják el. A dunai árvíz során, a kihirdetett veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelem 
hivatásos tisztjei 81 településen vették át a polgármesterektől a védekezés irányítását. 
 
A HUNOR Mentőszervezet három váltásának biztosítása érdekében 2013. évben megtörtént a 
szervezet létszámbővítésének első fázisa. Az újonc állomány a 2013. október 18-20. között 
tartott terepgyakorlat keretében sikeres minősítő vizsgát tett, így a HUNOR tagjainak száma 
45 fővel 147 főre bővült. Megkezdődött a létszámbővítés második fázisa, 200 főig. A 
HUNOR Mentőszervezet 38 fővel az észt és a brit városi kutató-mentő csapattal együtt, 
eredményesen vett részt az Európai Unió által szervezett olaszországi Modex gyakorlaton is. 
A HUSZÁR Mentőszervezet létszáma 15 fő kiképzett önkéntessel bővült.  
 
Magyarország veszélyeztetettségének megfelelően a 2013-as év során összesen hat új 
központi polgári védelmi szervezet jött létre a Magyar Közút Zrt., a Colas Hungaria Zrt., a 
Rescue 24, valamint a Kékes Kutató-mentő Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. bevonásával. Ezen mentőszervezetek összlétszáma több mint 
700 fő. 
 
A települések és járások önmentő képességének fokozása érdekében a területi 
mentőcsoportok megalakítását követően 179 önkéntes járási mentőcsoport alakult meg, 
amelyek közül 100 megtartotta rendszerbeállító gyakorlatát, hét sikeres minősítő vizsgát tett. 
A járási mentőcsoportok közel 6.000 fővel biztosítják a helyben történő reagálás lehetőségét 
és a hivatásos erők hatékony és gyors képesség-kiegészítését. 
 
A veszélyhelyzeti tervezés rendszerének megújítása keretében elkészültek a helyi, területi, 
valamint központi veszély-elhárítási tervek. Az operatív döntéstámogatás érdekében 
folytatódott az elektronikus polgári védelmi adattár bővítése, így a BM OKF naprakész 
információval rendelkezik a köteles, valamint az önkéntes polgári védelmi szervezetek 
létszámadatairól, felkészítésükről, azok alkalmazásairól, továbbá a gazdasági-anyagi 
szolgáltatás keretében kijelölt eszközökről, valamint a befogadó és melegedő helyekről, a 
települések alapadatairól és a hulladékszállításra alkalmas teherszállító járművekről. 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával a védelmi igazgatás teljes 
szegmensét érintően az árvízi felkészülés keretében riasztási és kommunikációs gyakorlatot, 
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az ONER-3-2013 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot és a rendkívüli téli 
időjárásra való felkészülés keretében az országos törzsvezetési gyakorlatot sikeresen hajtották 
végre. 
 
Tűzoltósági szakterület 
 
A diszlokáció javítása érdekében tovább folytatódott az őrsprogram, amelynek keretében 
2013. évben 15 katasztrófavédelmi őrs kezdte meg működését, így hazánkban immáron 
összesen 32 őrs lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat.  
 
A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok 
(ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
(ÖTE) összesen 55.444 esetben vonultak káreseményhez. A fenti időszakban 16.145 
beavatkozást igénylő, 2.488 kiérkezés előtt felszámolt és 1.548 utólagos tűzeset volt. A 
hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez 6.707 alkalommal érkezett téves és 375 alkalommal 
szándékosan megtévesztő jelzés. 
 
A műszaki mentések közül 23.994 esetben beavatkozást igénylő és 1.504 esetben kiérkezés 
előtt felszámolt esemény volt. 2.613 alkalommal téves jelzés és 65 alkalommal szándékosan 
megtévesztő jelzés érkezett a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. Kiemelkedően magas 
eseményszám – az előző évekhez hasonlóan – márciusban, júliusban és augusztusban volt. 
Márciusban a 6.852 eseményből 4.647 műszaki mentés volt, amelynek döntő többségét a 
rendkívüli időjárás okozta fakidőlések, viharkárok és közúti balesetek jelentették. Júliusban az 
események 59%-a, augusztusban pedig 67%-a volt tűzeset. 
 
A szabad területen keletkezett tűzesetek száma a 2012. évhez viszonyítva 67%-kal csökkent, 
azonban 20%-kal nőtt a műszaki mentések száma. 2013-ban az ÖTP-k 7.196 vonulást 
hajtottak végre, amelyből 4.757 esemény (66,1%) felszámolását önállóan végezték, ezzel 
egyidejűleg az LTP-k 592, az ÖTE-k 2.762 eseményhez vonultak. 
 
A BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatóságként 265 esetben járt el, amelyből 142 eljárás az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési eljárás volt. Másodfokú tűzvédelmi 
hatóságként 19 esetben járt el. 
 
Tűzvédelmi szakhatóságként 33 esetben elsőfokú, hét alkalommal másodfokú ügyekben vett 
részt, amelyek során hat szakhatósági állásfoglalást adott ki és 34 eljárást megszüntetett. 
Előzőeken túl 356 szakmai véleményt adott. 
 
2013-ban a BM OKF-en nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 
összefüggésben 60 eljárás indult. Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) 6 
beruházást a helyszínen megtekintett, a bejárás célja az épületek – használatbavételi 
közreműködést is megkönnyítő – megismerése, az esetleges tűzvédelmi problémák időben 
történő feltárása volt. Lezajlott a M4 metró két állomásán a vízköddel oltó berendezés 
létesítési, kilenc állomásán a használatbavételi engedélyezése. 
 
2013-ban a katasztrófavédelmi szervek 25.325 elsőfokú szakhatósági ügyben jártak el, 23.507 
tűzvédelmi ellenőrzést, 3.887 kéményseprő-ipari szolgáltatással összefüggő ellenőrzést 
hajtottak végre, amelyeket követően 3.961 esetben hatósági felhívást, 381 esetben kötelezést 
adtak ki, továbbá 1.209 esetben, 104,9 millió forint összegben tűzvédelmi bírságot szabtak ki. 
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A BM OKF által a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal közösen létrehozott Országos Tűzmegelőzési Bizottság a 2013. év során 
elsősorban kommunikációs eszközöket felhasználva hívta fel a lakosság, a gazdasági 
szereplők és egyéb szervezetek figyelmét a vonatkozó tűzvédelmi előírások fontosságára, 
aminek eredményeként a megelőzésben és a célcsoportok önkéntes jogkövető magatartásában 
fejlődés tapasztalható. 
 
A hatóságok az eljárások során 73 igazolást adtak ki a tűzvédelmi szolgáltatók bejelentésével 
összefüggésben. 2013-ban az OTF összesen 29 piacfelügyeleti eljárást indított, amelyek során 
3 kötelezést adott ki. A kirendeltségek 457 szolgáltatás felügyeleti ellenőrzést és 660 
piacfelügyeleti ellenőrzést tartottak. 
 
A keletkezett 20.181 tűzesetből 1.171 (5,8%) eset vizsgálata volt indokolt, 2012-ben ez a 
szám 1.246 volt, ami átlagban 58,5 (2012-ben 66,5) vizsgálatot jelentett területi szervenként. 
Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (201), a Borsod-Abaúj-Zemplén (93), Szabolcs-Szatmár-Bereg (83), Hajdú-Bihar 
(96) és Bács-Kiskun (83) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén.  
 
Iparbiztonsági szakterület 
 
Az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos jogi szabályozás hatálya kiterjesztésének 
eredményeként a katasztrófavédelem hatósági felügyelete 489 küszöbérték alatti üzemre,  
132 alsó küszöbértékű és 104 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, 
továbbá több, mint 7.200 veszélyes anyagok gyártását, tárolását, feldolgozását végző 
gazdálkodó szervezetre terjedt ki.   
 
A veszélyes üzemek hatósági ellenőrzéseit az igazgatóságok az éves ellenőrzési ütemtervnek 
megfelelően hajtották végre, amely alapján 2013. évben 149 (50 alsó és 99 felső 
küszöbértékű) veszélyes anyagokkal foglalkozó – a Seveso II. irányelv hatálya alá tartozó – 
üzem, valamint 115 küszöbérték alatti üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezték el. Ezen 
ellenőrzéseken felül 593 esetben üzemazonosítási helyszíni szemlét és 345 esetben az 
engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlét tartottak. 
 
2013. évben a veszélyes üzemek üzemeltetői 159 belső védelmi terv gyakorlatot és 89 súlyos 
káresemény elhárítási gyakorlatot hajtottak végre, amelyeket a katasztrófavédelmi szervek 
minden esetben ellenőriztek. A katasztrófavédelem szakemberei a belső védelmi terv 
gyakorlatokat nyolc esetben, a súlyos káresemény elhárítási gyakorlatokat két esetben nem 
megfelelőre értékeltek és az üzemeltetőket a gyakorlatok megismétlésére kötelezték. A 
gyakorlatok hibái túlnyomó részben a veszélyhelyzeti kommunikáció problémáira, valamint 
az egyéni védőeszközök használatának hiányára vezethetőek vissza.  
 
Veszélyes üzemben 35 esetben történt káresemény (1 súlyos baleset, 18 üzemzavar, 16 nem 
jelentés köteles esemény), amelyek kivizsgálása érdekében a katasztrófavédelmi hatóság  
31 iparbiztonsági káreseti helyszíni szemlét tartott az üzemek területén. 2012. évhez képest az 
üzemben bekövetkezett káresemények száma 25%-kal csökkent.  
 
Az igazgatóságok 75 iparbiztonsági supervisori ellenőrzést hajtottak végre a társhatóságokkal 
közösen, amelyek következtében 14 intézkedést foganatosítottak. Ezen ellenőrzéseken felül az 
igazgatóságok az iparfelügyeleti tevékenységük során 11 esetben korlátozták a veszélyes 
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üzemek tevékenységét, valamint 24 esetben indítottak szabálytalanságokkal kapcsolatban 
eljárást. 
 
A szakterület 2013. évben folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetének 
változását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítás korai előrejelzési központi feladatait, 
valamint biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és 
eredményesen működtetette a nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató RODOS rendszert. 
A radioaktív anyagok szállítása vonatkozásában országosan 13 szakhatósági állásfoglalás 
készült, a nukleáris és radiológiai létesítményeket érintően a területi szervek 101, a BM OKF 
összesen 9 szakhatósági állásfoglalást adtak ki. 
 
A sugárvédelmi ellenőrzések végrehajtásának támogatásához 2012-ben rendszerbe állt a 
központi Mobil Sugárfelderítő Egység, amely 2013-ban két gyakorlaton, továbbá két 
radiológiai és nukleáris anyagok csempészetével kapcsolatos nemzetközi tanfolyamon vett 
részt, illetve három alkalommal telephelyi és egy veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzési 
DISASTER-akcióban hajtott végre ellenőrzéseket. 
 
A 2013. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) 
ellenőrzési alkalmak száma 1.995 volt. A közúti ellenőrzések során a megvizsgált ADR-es 
járművek (29.555) közül 349-nél tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot, melyekkel 
kapcsolatban összesen 569 eljárás indult. Az ADR telephelyi ellenőrzések száma 750 volt, 
ezek során 145 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az ADR szabályok megsértése miatt a 
hatóság közel 138,2 millió forint bírságot szabott ki. A vasúton végzett RID (vasúti 
veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 987 volt. A vasúti ellenőrzések alkalmával 
a megvizsgált RID-es járművek (15.438) közül 289-nél tártak fel hiányosságot, 
szabálytalanságot, melyekkel kapcsolatban az igazgatóságok összesen 166 eljárást indítottak. 
161 vasúti telephelyet ellenőriztek, amik közül 5 volt szabálytalan. A RID szabályok 
megsértése miatt a hatóság több, mint 24,6 millió forint bírságot szabott ki. A Dunán az 
érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítást) ellenőrzési alkalmak 
száma 606 volt. A vízi szállítások ellenőrzése alkalmával a megvizsgált ADN-es járművek 
(1.393) közül 18 esetben tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot, melyekkel kapcsolatban 
összesen 17 eljárás indult. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 15 alkalommal hajtottak 
végre ADN telephelyi ellenőrzést, amik közül 2 esetben tártak fel szabálytalanságot. A 
hatósági eljárások során kiszabott bírság összege több, mint 8,3 millió forint volt. 
 
2013. március 19-én megkezdte működését a Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények 
Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központja, amely elsősorban iparbiztonsági 
események kezelésével, gyakorlatok, ellenőrzési akciók koordinálásával foglalkozik. Emellett 
folyamatosan bővül hálózatbiztonsági szakmai tevékenysége és a bevont rendszerek köre. Az 
elmúlt időszakban számos olyan – iparbiztonsági szakterületet érintő – esemény következett 
be, amelynek kezelése, felszámolása során a BM OKF-en kialakított eseménykezelő központ 
hathatós szakmai háttértámogatást nyújtott. 
 
Hatósági-koordinációs tevékenység 
 
2013. év során bővült a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági hatásköre, így a 
szervezet felelős a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyeletéért, a létfontosságú 
rendszerelemek védelméért, valamint a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos 
ideiglenes szolgáltató kijelöléséért és a szükségellátás feladataiért.  
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A hangsúly 2013. évben az új hatáskörök ellátásához szükséges ismeretek megszerzésén, a 
célirányos hatósági feladatellátáson, az I. fokú hatáskörök kirendeltségi szintre történő 
telepítésén, valamint az állomány új munkamódszerekre történő felkészítésén volt. 
 
Az igazgatóságok a lakosság részére történő hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében országszerte 275 eljárás során 264 településen jelöltek ki ideiglenes 
ellátásra közérdekű szolgáltatót. 
 
Egyéb megvalósult feladatok 
 
Az elhelyezési körülmények javítására korábban kiírt laktanya beruházási pályázat során 
elindított Monor (490,0 millió forint) és Marcali (625,0 millió forint) tűzoltólaktanya 
beruházások 2013-ban lezárultak. A Szarvason tervezett tűzoltó laktanya építési beruházás a 
közművek rendezetlensége miatt 2014. évre áthúzódik. A tűzoltó laktanya felújítási program 
során a szolnoki, a sárvári és a Budapest, Dologház utcai tűzoltó laktanya felújítása zárult le, 
amelynek összköltsége 131,0 millió forint volt. A jövő évre tervezett felújítási, beruházási 
munkák (Sopron, Gyöngyös, Kiskőrös) műszaki tervezési feladatai megkezdődtek, a 
közbeszerzési eljárások előkészítése, végrehajtása lezajlott, összesen 349,9 millió forint 
értékben. 
 
A szakterület a katasztrófavédelem érdekeit érvényesítve folyamatosan részt vett az Európai 
Segélyhívószámra épülő egységes segélyhívó rendszer megvalósítását célzó projektben. 
Megújította a vezetési pontokat a Belügyminisztérium, a BM OKF ügyeleti épületében, 
valamint kialakította a Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági 
Eseménykezelő Központját. A teljes Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer 
(továbbiakban: MoLaRi) – „próbaüzemi” státuszához – szükséges kiépítése megtörtént. Az 
országosan telepített lakossági riasztó rendszerek állapota a megújult törvényi szabályozásnak 
és az önkormányzatok együttműködésének következtében pozitív irányú változást mutat. A 
Paks és 30 km környezetében telepített Lakossági Tájékoztató Riasztó Rendszer, valamint a 
MoLaRi riasztó szegmensében közel 95%-os üzembiztonsággal megtörténtek a csökkentett és 
hangos üzemű szirénapróbák. 
 
A BM OKF az okostelefonokra és táblagépekre országosan, ingyenesen elérhető 
veszélyhelyzeti tájékoztató alkalmazást fejlesztett ki. A szabadvízen való tartózkodás alapvető 
szabályairól szóló 46/2011. (XII. 27.) BM rendelet három medencére osztja a Balatont, így az 
adott medernek megfelelő jelzés adható ki. A lefolytatott vizsgálatok alapján a LED-es 
jelzések jobb láthatóságot biztosítanak, valamint kedvezőbb üzemeltetési költségűek, mint a 
villanócsövek. A rendszer 2012. december hónapban üzemszerű teszt módban működött, 
2013. évben pedig elkezdődött a Balatoni Viharjelző Rendszer keleti medencéjében a 
villanócsövek cseréje korszerű, LED-es lámpatestekre. 
 
A MoLaRi rendszer kiépítése 2013. évben tovább folytatódott, melynek keretében a 
rendszeren belüli összes licensz, valamint Komárom-Esztergom, Heves, Zala megye és 
Budapest „megyei” központ kialakítása és konfigurálása megtörtént. 2013. évben 81 
monitoring végpont, valamint 213 riasztó végpont került átvételre, mellyel a MoLaRi projekt 
teljes monitoring és riasztó végpont átvételre került. 
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Létszám alakulása 
 
A BM OKF 2013. évi költségvetési engedélyezett létszáma 11.026 fő volt, amely 2013-ban 
nem változott. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 53.146,1 millió 
forint, támogatásként 51.524,6 millió forint, saját bevételként 1.621,5 millió forint került 
jóváhagyásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   61 475,0 53 146,1 53 146,1 77 993,6 75 423,2 122,7% 96,7% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

33 446,6 34 413,2 34 413,2 35 365,6 35 191,0 105,2% 99,5% 

Bevétel   19 443,6 1 621,5 1 621,5 16 318,5 16 276,3 83,7% 99,7% 

Támogatás   49 093,8 51 524,6 51 524,6 51 646,0 51 646,0 105,2% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  2 072,1 – – 10029,1 9580,2 462,3% 95,5% 

Létszám 
(fő)  

  10 542 11 026 11 026 11 026 10 999 104,3% 99,8% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

53 146,1 1 621,5 51 524,6 34 413,2 11 026 

A központi költségvetési szervnél 
foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1159/2013. (III. 28.) és 1990/2013. (XII. 
29.) Korm. határozat alapján biztosított 
többletforrás 

1 089,6 0,0 1 089,6 858,0   

1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 
alapján VM-NFM-BM OKF közötti 
megállapodás (Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság működésének támogatása) 

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

  

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 
zárolt előirányzatok 1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján történő elvonása 

-1 363,4 0,0 -1 363,4 0,0 

  
BM igazgatása- BM OKF közötti 
megállapodás (Magyar Rendvédelmi Kar 
működésének támogatása) 

17,9 0,0 17,9 0,0 
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BM igazgatása - BM OKF közötti 
megállapodás (Nemzeti Veszélyhelyzet-
kezelési Központ fejlesztési feladatainak 
ellátása) 

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

  
Többletbevétel előirányzatosítása (fordított 
ÁFA, az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, a 
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet és a 47/2011. 
(XII. 15.) BM rendelet alapján hatósági 
eljárások tekintetében igazgatási szolg. 
díjak beszedése) 

828,6 828,6 0,0 0,0 

  
Önkormányzati tűzoltóságok megszűnése 
miatti megtakarítás átvétele fejezeti 
kezelésű előirányzatból 

215,6 0,0 215,6 124,5 
  

BM - BM OKF közötti megállapodás 
(kockázat elemzés készítéséhez előirányzat 
átvétele fejezeti kezelésű előirányzatból) 

15,0 0,0 15,0 1,0 

  
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatból 

120,0 0,0 120,0 0,0 
  

BM OKF - NVSZ közötti megállapodás 
(bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok 
végrehajtása érdekében üzemanyagköltség 
fedezete) 

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

  
Nemzeti Jogszabálytár működéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítása 

-7,1 0,0 -7,1 0,0 
  

BM OKF - Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
közötti megállapodás (szolgálati igazolvány 
készítése) 

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

BM OKF - BM OKF GEK - ORFK között 
létrejött megállapodás (moduláris képzés 
költsége) 

-15,3 0,0 -15,3 0,0 
  

Békés MKVI - Békés MRFK között 
létrejött megállapodás (elhelyezés 
költségének megtérítése) 

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

2012. évi maradvány előirányzatosítása 10 029,1 10 029,1 0,0 159,9   
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről 
szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat 
alapján védelmi igazgatási feladatok 
ellátásának támogatása 

5,0 5,0 0,0 0,0 

  
Vörösiszap kiömlés védekezési és 
helyreállítási költségének előirányzatosítása 

8,4 8,4 0,0 0,0 
  

"Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
kockázatfelmérés és felkészültség a Duna 
Makro-régióban" (SEERISK projekt) 
támogatás előirányzatosítása 

52,6 52,6 0,0 14,9 

  
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program keretében "A katasztrófavédelmi 
informatikai rendszerek döntéstámogató 
szerepének és biztonságának növelése" 
projekt kapcsán biztosított támogatás 
előirányzatosítása 

1 303,7 1 303,7 0,0 17,7 

  
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program keretében "A katasztrófavédelem 
közigazgatási belső folyamatainak 
elektronizálása és az integrálhatóságának 
biztosítása a központi és helyi szinteken" 
projekthez biztosított támogatás 
előirányzatosítása 

72,1 72,1 0,0 0,0 
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ESR-112 projekt (Egységes Segélyhívó 
Rendszer) támogatás előirányzatosítása 

144,1 144,1 0,0 0,0 
  

BM - BM OKF - KÜM közötti 
megállapodás alapján a törökországi szíriai 
menekültek támogatására kormányzati 
humanitárius segítségnyújtás céljából 
nyújtott támogatás előirányzatosítása a 
felmerült kiadások finanszírozása érdekében 

1,4 1,4 0,0 0,0 

  
Ár- és belvízi védekezéshez kapcsolódóan 
biztosított támogatás előirányzatosítása 

194,6 194,6 0,0 17,4 
  

Márciusi rendkívüli időjáráshoz 
kapcsolódóan biztosított támogatás 
előirányzatosítása 

643,0 643,0 0,0 82,1 
  

Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan 
biztosított támogatás előirányzatosítása 

9 577,4 9 577,4 0,0 1 084,6 
  

Ócsa Szociális Családiház-építési Program 
fedezetének előirányzatosítása, mely 
támogatást a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény LXIII. Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap fejezetének 8. 
Startmunka program kiemelt előirányzat 
2013. évi kiadási előirányzat biztosította 

581,5 581,5 0,0 9,7 

  
Lakáscélú munkáltatói támogatás 
kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása 

111,5 111,5 0,0 0,0 
  

Maradvány előirányzatosítása az 
1356/2013. (VI. 24.)  Korm. határozat 
alapján 

100,0 100,0 0,0 0,0 
  

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
részére a BKK által vásárolt roncsszállító 
gépjármű üzemeltetésének támogatás 
előirányzatosítása 

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

  
Speciális tűzoltó gépjárművek 
beszerzéséből, tűzoltólaktanya 
beruházásokból és felújításokból befolyt 
pályázati önrész előirányzatosítása  

36,4 36,4 0,0 0,0 

  

VAS MKI részére Sárvári Tűzoltólaktanya 
átalakításához, felújításához önkormányzat 
által nyújtott támogatás előirányzatosítása 

44,2 44,2 0,0 0,0 

  
MKI-k részére projektekhez kapcsolódóan 
nyújtott támogatások (HURO, EUSZA, 
FLOODLOG, INCA-CE, DRAVIS 3., 
TÁMOP) előirányzatosítása 

38,6 38,6 0,0 2,3 

  
Családalapítási kölcsön visszatérülések 
előirányzatosítása 

1,9 1,9 0,0 0,0 
  

BM OKF GEK részére a dunai árvíz 
kapcsán nyújtott támogatás 
előirányzatosítása (Fővárosi Csatornázási 
Művek, Bosch Kft.) 

65,0 65,0 0,0 0,0 

  
A Magyar Rendvédelmi Kar 2013. évi 
működéséhez, valamint személyi és tárgyi 
feltételek biztosításához a 
Belügyminisztérium fejezet által biztosított 
támogatás előirányzatosítása 

17,9 17,9 0,0 0,0 
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A MOL Nyrt. Magyarországi 
létesítményeiben szükséges speciális 
tűzoltási és mentési tevékenységhez, illetve 
az "Elméleti és gyakorlati képzés a BM 
OKF tűzoltósági állományának részére" 
képzési programhoz biztosított támogatás 
előirányzatosítása 

1,8 1,8 0,0 0,0 

  
Solt laktanya felújításhoz önkormányzat 
által nyújtott támogatás értékű bevétel 
előirányzatosítása 

4,0 4,0 0,0 0,0 
  

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
által biztosított támogatás - sátrak pótlása, 
javítása - előirányzatosítása 

13,0 13,0 0,0 0,0 

  

Önkormányzatok által a területi szervek 
részére biztosított működési és felhalmozási 
célú támogatás előirányzatosítása 

116,4 116,4 0,0 9,2 

  
A közmunka program keretében 
foglalkoztatottak tekintetében kapott 
támogatások előirányzatosítása 

485,8 485,8 0,0 358,9 
  

EU források előirányzatosítása (EKOP, 
Mobilsvájc) 

239,8 239,8 0,0 0,0 
  

Balaton Fejlesztési Tanács, valamint 
alapítványok által nyújtott támogatások 
előirányzatosítása 

4,0 4,0 0,0 0,0 
  

Nemzeti Kulturális Alap által a Múzeum 
adattár és fotótár digitalizálására nyújtott 
támogatás, valamint a FALCK 
konzorciumtól EU-MODEX 2013. 
nemzetközi katasztrófavédelmi 
gyakorlathoz biztosított támogatás 
előirányzatosítása 

2,2 2,2 0,0 0,0 

  
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 
kiemelet előirányzatok között 

0,0 0,0 0,0 -1 787,8 
  

2013. évi módosított előirányzat 77 993,6 26 347,6 51 646,0 35 365,6 11 026,0 

 
2013-ban a BM OKF és területi szervei kiadási előirányzata 53.146,1 millió forint volt, 
amelyen belül a működési kiadások 48.893,2 millió forintot tettek ki. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzat összege 34.413,2 millió forint, módosított 
előirányzat 35.365,6 millió forint, az éves felhasználás 35.191,0 millió forint volt.  
 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:  

• az 1159/2013. (III. 28.) és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 2013. évi 
bérkompenzáció fedezete 858,0 millió forint; 

• Önkormányzati tűzoltóságok megszűnése miatti megtakarítás átvétele fejezeti 
kezelésű előirányzatból 124,5 millió forint; 

• BM - BM OKF közötti megállapodás alapján a kockázat elemzés készítéséhez 
előirányzat  átvétele fejezeti kezelésű előirányzatból 1,0 millió forint; 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 159,9 millió forint; 
• "Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és felkészültség a Duna 

Makro-régióban" (SEERISK projekt) támogatás előirányzatosítása 14,9 millió forint; 
• Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében "A katasztrófavédelmi 

informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése" 
projekt kapcsán biztosított támogatás előirányzatosítása 17,7 millió forint; 
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• ár- és belvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 17,4 
millió forint; 

• márciusi rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
82,1 millió forint; 

• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
1.084,6 millió forint; 

• Ócsa Szociális Családiház-építési Program keretének előirányzatosítása 9,7 millió 
forint; 

• a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások 
előirányzatosítása 358,9 millió forint összegben. 
 

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítás csökkentette: 
• a teljesítéssel nem érintett személyi juttatás összegének kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítása 1.787,8 millió forint összegben. 
 
2013. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában 
összesen 35.191,0 millió forint kifizetés történt.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 9.110,2 
millió forint, a módosított előirányzat 9.188,2 millió forint, a teljesítés 9.142,4 millió forint 
volt. A BM OKF 2013. évben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű 
kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket. 
 
A dologi kiadások előirányzaton az eredeti előirányzat 5.351,4 millió forint, a módosított 
előirányzat 16.951,4 millió forint, a felhasználás 15.700,9 millió forint volt. 
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

• az 1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat alapján az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
működtetésére biztosított többlettámogatás összege 40,0 millió forint; 

• BM igazgatása- BM OKF közötti megállapodás alapján a Magyar Rendvédelmi 
Kar működésének támogatása 17,9 millió forint; 

• BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás alapján a Nemzeti 
Veszélyhelyzet-kezelési Központ fejlesztési feladatainak ellátása 17,0 millió 
forint; 

• ár- és belvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 75,8 
millió forint; 

• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
3.190,2 millió forint; 

• márciusi rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
178,8 millió forint; 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 3.407,2 millió forint; 
• 2013. év során keletkezett többletbevétel előirányzatosítása 824,7 millió forint; 
• Önkormányzati tűzoltóságok megszűnése miatti megtakarítás átvétele fejezeti 

kezelésű előirányzatból 59,5 millió forint; 
• BM – BM OKF közötti megállapodás alapján a kockázat elemzés készítéséhez 

előirányzat átvétele fejezeti kezelésű előirányzatból 13,8 millió forint; 
• az Ócsa Szociális Családiház-építési Program kapcsán NFA keretből átvett összeg 

előirányzatosítása 12,1 millió forint; 
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• a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott 
támogatások előirányzatosítása 62,1 millió forint; 

• támogatási értékű bevétellel összefüggésben (többek között: Balaton Fejlesztési 
Tanács, BÁH által nyújtott támogatás, HURO pályázat támogatása, önkormányzati 
pályázatok önrésze, EU-s források) 405,9 millió forint;  

• kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.427,6 millió forint értékben. 
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 

• az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatoknak az 1968/2013. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján történő elvonása 1.363,4 millió forint összegben; 

• Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása 7,1 millió 
forint; 

• BM OKF – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti megállapodás alapján szolgálati 
igazolvány készítés fedezetének átcsoportosítása 1,1 millió forint; 

• BM OKF – BM OKF GEK – ORFK között létrejött megállapodás alapján moduláris 
képzés költségének átcsoportosítása 15,3 millió forint; 

• Békés MKVI – Békés MRFK között létrejött megállapodás alapján elhelyezés 
költségének megtérítése 0,1 millió forint értékben. 

 
2013. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 
15.700,9 millió forint kifizetés történt, amely a többletfeladatok miatt (pl. árvíz) a 2012. évhez 
viszonyítva 37%-os növekedést jelent.  
 
Az egyéb működési célú kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 18,4 millió forint volt, az 
évi végi módosított előirányzat összege pedig 4.911,7 millió forintra nőtt, melynek oka a 
megyei igazgatóságok részére ár- és belvízi védekezéshez, Dunai árvízi védekezéshez, 
valamint a márciusi rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan biztosított támogatások 
előirányzatosítása. 
 
Eredeti előirányzatként ellátottak pénzbeli juttatásai nem került tervezésre, a módosított 
előirányzat 9,9 millió forint, a teljesítés 9,9 millió forint. Évközben intézményi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-módosítások keretében kizárólag az alkalmazottak kártérítése 
tekintetében felmerült kiadások fedezetére került átcsoportosításra.  
 
Beruházások eredeti előirányzata 3.628,2 millió forint, a módosított előirányzat 8.655,8 
millió forint, amely 238,6%-os növekedés jelent, a felhasználás 8.381,5 millió forint volt.  
 
Év közben az intézményi beruházás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 4.634,1 millió forint; 
• 2013. év során keletkezett többletbevétel előirányzatosítása 3,9 millió forint; 
• az Ócsa Szociális Családiház-építési Program kapcsán NFA keret terhére biztosított 

559,8 millió forint, amely a szociális lakásépítés és a kapcsolódó közműhálózat, 
valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezéséhez kapcsolódó beruházási költségek 
finanszírozását szolgálta; 

• EKOP pályázatok megvalósításához biztosított támogatás előirányzatosítása 1.315,6 
millió forint; 

• „Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és felkészültség a Duna 
Makro-régióban” (SEERISK projekt) támogatás előirányzatosítása 23,7 millió forint; 
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• ESR-112 projekt (Egységes Segélyhívó Rendszer) megvalósításához biztosított 
támogatás előirányzatosítása 61,1 millió forint; 

• márciusi rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
53,8 millió forint; 

• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 
301,9 millió forint; 

• a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások 
előirányzatosítása 14,8 millió forint összegben. 
 

Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.993,8 millió 
forint összegben. 
 
2013. évben a BM OKF és területi szervei által az intézményi beruházási kiadások 
vonatkozásában összesen 8.381,5 millió forint kifizetés történt, amely a 2012. évhez 
viszonyítva 172,5%-os növekedést mutat.  
 
A teljesítések tekintetében az immateriális javak vonatkozásában kiemelkedő a MoLaRi 
oktató kabinetbe és a Compargo tarifaszámláló rendszer kiépítéséhez vagyoni értékű jog 
vásárlása, az ADR ellenőrzések nyilvántartására szolgáló, Symantec vírusvédelmi, a 
térinformatikai, a veszélyes ipari üzemek nyilvántartására szolgáló szoftverek beszerzése, 
Syrius rendszer továbbfejlesztése. Ingatlan vásárlás, létesítés soron az ócsai beruházás 
(közműfejlesztés, lakóház-építés kivitelezési munkái), tűzoltó laktanyák (Monor, Marcali) 
létesítése, valamint az őrsprogramhoz kapcsolódó épület beruházások és hozzájuk kapcsolódó 
kiviteli tervdokumentációk jelentkeznek. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlásánál 
jellemzően a MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos beruházások, a közfoglalkoztatás 
keretében beszerzett eszközök, valamint a rendkívüli időjárási helyzet és árvíz során a 
védekezéshez vásárolt eszközök kiadásai jelennek meg. Járművek esetében KML-ADR és 
Heros gépjárműfecskendők, valamint Rába-Man és Heros Ictus típusú málhafelszerelések 
beszerzése valósult meg kiemelkedő összegben.  
 
Felújításra tervezett összeg 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.959,5 millió forint, 
a jogcímen 1.688,8 millió forint került felhasználásra. 
 
Év közben a felújítás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

• 2012. évi maradvány előirányzatosítása 1.243,2 millió forint; 
• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 21,3 

millió forint; 
• önkormányzatok által biztosított támogatások összegének előirányzatosítása 29,6 

millió forint; 
• tűzoltólaktanya felújításokból befolyt pályázati önrész előirányzatosítása 3,1 millió 

forint értékben. 
 
2013. évben a BM OKF és területi szervei által a felújítási kiadások vonatkozásában összesen 
1.688,8 millió forint kifizetés történt, amely a 2012. évhez viszonyítva 211,1%-os növekedést 
jelent.  
 
A teljesítések tekintetében épület felújítások jogcímen elsősorban a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság „B” épület felújítása, Őrs programhoz kapcsolódó épület 
felújítások, a BM OKF Mogyoródi úti épületének vizesblokk, épület fűtési rendszer, felvonó 
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vezérlő felújítása, továbbá a szolnoki tűzoltó laktanya felújítása, illetve tető szigetelési, 
villamos hálózati munkák valósultak meg, a járművek felújítása soron gépjármű fecskendő 
felújítások, az árvízi védekezéshez kapcsolódóan hajótest és utánfutó került felújításra, míg a 
gépek, berendezések és felszerelések felújítása tekintetében kazán felújítás és 
légzőkészülékek felújítási kiadásai jelentkeznek. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 951,5 millió forint, a felhasználás 510,9 millió forint volt.  
Az előirányzat-változás jelentős részét a Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított 
támogatás előirányzatosítása 259,8 millió forint, a márciusi rendkívüli időjáráshoz 
kapcsolódóan biztosított támogatás előirányzatosítása 30,0 millió forint, a vörösiszap-
katasztrófa során kárt szenvedettek kárenyhítésével kapcsolatban 8,4 millió forint, lakáscélú 
munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása 111,5 millió forint, valamint 
a 2012. évi maradvány előirányzatosítása eredményezte 513,9 millió forint összegben. 
 
A munkáltatói kölcsönök előirányzaton év közben befolyt kölcsöntörlesztésekből 111,5 
millió forint került intézményi hatáskörben előirányzatosításra, amelyből a 2013-ban újonnan 
megkötött kölcsön szerződések kerültek biztosításra összesen 49 fő részére 129,4 millió forint 
összegben. 
 
A bevételek alakulása 
 
A közhatalmi bevétel jogcímen tervezett összeg 161,5 millió forint, a módosított előirányzat 
123,9 millió forint, a teljesítés 98,8 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési 
körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, 
továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 
51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági 
eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 
3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. 
(XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási 
szolgáltatási díj beszedésére jogosult.  Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált 
bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült 
kiadások kerültek finanszírozásra.  
 
Az intézményi működési bevétel jogcímen tervezett összeg 1.460,0 millió forint, a 
módosított előirányzat 2.336,1 millió forint, a teljesítés 2.319,1 millió forint volt.  
 
A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, 
lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú 
igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint 
az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó kiadásokból származott.  
 
Eredeti előirányzatként működési célú támogatásértékű bevétel nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 10.808,9 millió forint, a teljesítés 10.808,9 millió forint. A befolyt 
bevétel legjelentősebb elemei: 

• ár- és belvízi védekezéshez kapcsolódó támogatás 194,6 millió forint; 
• márciusi rendkívüli időjáráshoz nyújtott támogatás 559,1 millió forint; 
• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódó támogatás 8.993,8 millió forint; 
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• a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 468,5 
millió forint; 

• önkormányzatok által biztosított támogatás 51,3 millió forint; 
• projektekhez kapcsolódóan (EKOP, Ócsa, SEERISK) nyújtott támogatás 433,5 millió 

forint; 
• az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján maradvány előirányzatosítása 

önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásához 48,4 millió forint. 
 
Eredeti előirányzatként felhalmozási bevételek nem került tervezésre, a módosított 
előirányzat 2,0 millió forint, a teljesítés 1,9 millió forint volt, amely tárgyi eszközök 
értékesítéséből keletkezett. 
 
Eredeti előirányzatként felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 2.838,1 millió forint, a teljesítés 2.838,1 millió forint. A befolyt 
bevétel legjelentősebb elemei:  

• márciusi rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan biztosított támogatás 83,9 millió forint; 
• Dunai árvízi védekezéshez kapcsolódóan biztosított támogatás 583,7 millió forint; 
• a vörös iszap katasztrófa fedezetére a fejezet által átutalt 8,4 millió forint; 
• a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 15,5 

millió forint; 
• önkormányzatok által biztosított támogatás 46,7 millió forint; 
• projektekhez kapcsolódóan (EKOP, Ócsa, SEERISK) nyújtott támogatás 1.960,2 

millió forint; 
• az 1356/2013. (VI. 24.)  Korm. határozat alapján maradvány előirányzatosítása 

önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásához 51,6 millió forint. 
 
Eredeti előirányzatként működési célú átvett pénzeszközök nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 95,3 millió forint, a teljesítés 95,3 millió forint. A befolyt bevétel 
legjelentősebb elemei: 

• Speciális tűzoltó gépjárművek beszerzéséből, tűzoltólaktanya beruházásokból és 
felújításokból befolyt pályázati önrész 19,0 millió forint; 

• BM OKF GEK részére a dunai árvíz kapcsán nyújtott támogatás 65,0 millió forint; 
• a MOL Nyrt. Magyarországi létesítményeiben szükséges speciális tűzoltási és mentési 

tevékenységhez, illetve az „Elméleti és gyakorlati képzés a BM OKF tűzoltósági 
állományának részére” képzési programhoz biztosított támogatás 1,8 millió forint; 

• HUNOR gyakorlathoz biztosított támogatás 2,1 millió forint; 
• szállító gépjárművek üzemeltetésének támogatása 4,1 millió forint. 

 
Eredeti előirányzatként felhalmozási célú átvett pénzeszközök nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 114,2 millió forint, a teljesítés 114,2 millió forint. A befolyt bevétel 
legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói 
kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel, valamint családalapítási kölcsön visszatérülések 
előirányzatosítása eredményezte 113,6 millió forint összegben. 
 
A BM OKF cím 2012. évi előirányzat maradványának teljesülése 9.580,2 millió forint 
volt, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

• személyi juttatás   159,9 millió forint  
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális  

hozzájárulási adó 57,9 millió forint    
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• dologi és egyéb folyó kiadások             3.404,3 millió forint  
• ellátottak pénzbeli juttatásai       0,7 millió forint 
• egyéb működési célú kiadások   16,9 millió forint  
• beruházások         4.623,3 millió forint 
• felújítás         1.243,2 millió forint 
• egyéb felhalmozási célú kiadások   74,0 millió forint 

Összesen:          9.580,2 millió forint 
 
A 2013. évi maradvány összege 2.528,2 millió forint volt, melynek összetétele: 

• személyi juttatások 170,5 millió forint         
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális  

hozzájárulási adó 37,7 millió forint           
• dologi és folyó kiadások 1.220,5 millió forint  
• egyéb működési célú kiadások   113,9 millió forint                                                   
• beruházások 274,3 millió forint 
• felújítás  270,8 millió forint                                                                                                
• egyéb felhalmozási célú kiadások 440,5 millió forint               

Összesen: 2.528,2 millió forint 
        

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása 
 
A BM OKF és területi szervek esetében a vagyon nagysága 2013. évre 11,0%-kal, 6.064,7 
millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 1,9%-os (790,7 millió forint) 
növekedési, míg a forgóeszközök esetében 52,9%-os (6.855,4 millió forint) csökkenési 
tendencia állapítható meg. 
 
Befektetett eszközök 
 
Az immateriális javak könyv szerinti értékének 288,0%-os növekedését az év közben 
beszerzett vagyoni értékű jogok eredményezték. A beszerzések volumene kompenzálni tudta 
a 33,0%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét. 
 
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 5,7%-os, azaz 1.368,3 millió 
forintos növekedés következett be 2013. évre. A növekedés elsődleges oka a tűzoltólaktanyák 
felújítása és beruházási kiadásai aktiválása. 
 
A gépek, berendezések és felszerelések esetében 8,6%-os, azaz 675,3 millió forintos 
növekedés következett be az elszámolt értékcsökkenésen felül. A növekedés alapvetően a 
MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzésekből származik.  
 
A járművek esetében 4,6%-os, azaz 276,9 millió forintos növekedés következett be az 
elszámolt értékcsökkenésen felül. A növekedés az alaptevékenységi feladatellátáshoz 
szükséges tűzoltó gépjárművek beruházási és felújítási beszerzésekből származik. 
 
A 2013. évben aktiválásra nem került folyamatban lévő, 2014. évre áthúzódó beruházások, 
felújítások értéke 1.046,9 millió forint, melyből 969,1 millió forint a BM OKF, mint 
középirányító szervnél szerepel, amely az alábbi elemekből tevődik össze: 
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• 841,5 millió forint folyamatban lévő laktanyaépítés, felújítás; 
• 116,8 millió forint a MoLaRi rendszer végpont kiépítéséhez kapcsolódó folyamatban 

lévő beruházás; 
• 10,6 millió forint a raktáron lévő kis értékű tárgyi eszközök értéke; 
• 0,2 millió forint a folyamatban maradó gépjármű felújításhoz kapcsolódó kiadás 

értéke. 
 
Befektetett pénzügyi eszközök 
 
Az MNV Zrt. és a BM OKF közötti szerződés értelmében az MNV Zrt. a BM HEROS Javító, 
Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-ben (a továbbiakban: BM HEROS Zrt.) meglévő 
részesedése feletti tulajdonosi jogok gyakorlását átadta a BM OKF részére. Az átadásra kerülő 
részesedés értéke 2011. évben 400,0 millió forint, 2012. évben további 470,0 millió forint 
került átadásra, amely a BM HEROS Zrt. jegyzett tőkéjének 100%-a.  
 
A 2012. június 30-án hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  8. 
§-ának (7) bekezdése értelmében gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő 
társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. Ennek értelmében a BM OKF a BM 
HEROS Zrt. üzletrészéből álló 870,0 millió forint összegű teljes részesedését 2013. február 
hónapban átadta az MNV Zrt. részére.  
 
A kölcsönök 2013. évi záró állománya 1.147,7 millió forint, melyből az egy éven belül 
esedékes törlesztő részletek nagysága 113,3 millió forint, az éven túli törlesztések összege 
1.034,4 millió forintot képvisel.  
 
A forgóeszközök állománya az előző évi 12.950,6 millió forintról 6.095,2 millió forintra 
csökkent, amely 52,9%-os csökkenést eredményezett. 
 
Tekintettel a BM OKF és területi szervei által ellátott tevékenységekre, a készletek értéke 
2013. évben a 2012. évhez viszonyítva 523,5 millió forinttal növekedett. 
 
A követelések értéke összességében a 2012. évhez képest 134,7 millió forinttal növekedett, 
mely 43,9%-os növekedést jelent.  

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból mérlegértéke tárgyévre 41,7 millió forinttal, 
130,1 millió forintra csökkent. A csökkenés elsősorban azzal magyarázható, hogy a BM OKF 
és területi szervei 2013. évben nagy hangsúlyt fektettek a meglévő követelés állomány 
behajtására.  
 
Pénzeszközök 
 
A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2013. évben 19,6 millió forint, a 
költségvetési elszámolási számláké 2.279,6 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró 
egyenlege a korábbi évhez viszonyítva 76,9%-kal (7.568,6 millió forint) csökkent, melynek 
legfőbb oka a Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett maradvány felhasználása. Az átvett maradvány tűzoltólaktanya 
beruházásokra, felújításokra, valamint tűzoltó gépjárművek beszerzésére, felújítására és 
javítására került felhasználásra. 
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Az idegen pénzeszközök mérleg szerinti értéke 34,9%-al (37,4 millió forint) növekedett. Itt 
került kimutatásra az OTP-nél vezetett lakásalap számla, a bírság bevételek forgalmát 
elkülönítetten tartalmazó letéti számla, valamint projektelszámoláshoz kapcsolódó számla 
forgalma. 

A cím vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaság 
 
A BM HEROS Zrt. az év folyamán jelentős szervezeti és technológiai változásokon ment át. 
Az elvárt minőségi és mennyiségi fejlődés elsősorban a járműgyártási és felújítási 
szegmensben, illetve a gyors reagálású, 24 órás szervízhálózat létrehozásában és 
működetésében valósult meg. A területi szervizek hatékonyságában, munkaszervezésében és 
munkaminőségében, számuk, létszámuk és felszereltségük növekedése megteremtette a 
minőségi fejlődés alapjait.  
 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke     
(M Ft) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 
összege       
(M Ft) 

Költségvetési 
támogatás 

célja aránya 
összege  
(M Ft) 

Belügyminisztérium 
HEROS Javító, Gyártó, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
 BM HEROS Zrt.) 

870 100% 870  - - 

 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
A BM OKF 2013. évben az alábbi társadalmi szervek részére nyújtott támogatást: 

• önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 97,2 millió forint; 
• önkéntes mentőszervezetek támogatása 46,9 millió forint; 
• Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 20,0 millió forint értékben. 

 
A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2013-ban nem folytatott. 
 
 
13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  
 
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) címhez tartozó 
intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 722744 

www.bevandorlas.hu 
Befogadó Állomás Békéscsaba* 720872 
Menekültügyi Őrzött Központ Békéscsaba* 720872 
Befogadó Állomás Bicske 720861 
Befogadó Állomás Debrecen 722612 
* a jogszabályi változások miatt 2013. július 1-étől a befogadó állomás funkciója megváltozott. 
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Mind a négy szervezet önállóan működő és gazdálkodó, a középirányító szervi irányítási 
jogokat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal gyakorolja. 
 
Feladatkör tevékenység: 
 
A BÁH szakmai tevékenysége során  

• ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt 
feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a 
belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket; 

• ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos, 
feladatokat; 

• ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat; 

• idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt 
idegenrendészeti feladatokat; 

• központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi 
hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE 
iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire; 

• menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi 
feladatokat; 

• útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti 
okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek 
kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, 
továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat; 

• ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban: 
országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait; 

• végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli 
és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági 
kísérettel történő átszállításokat; 

• kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. 
 
A BÁH befogadó állomások tevékenységük során 

• a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket 
kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (továbbiakban: 
elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint 
szállást és ellátást nyújtanak, 

• gondoskodnak az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának 
megszervezéséről, 

• szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújtanak az 
elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végeznek, 
felkészítenek az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, 
valamint elősegítik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és 
támogatásokhoz való hozzáférést, 

• együttműködnek az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi 
állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a 
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi 
szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 
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A BÁH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során 
• az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban 

meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt; 
• biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó 

jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi 
ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét; 

• napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az 
elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez 
számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz 
és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása 
iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint 
közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, 
az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben; 

• biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, 
közösségi programokat; 

• biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához 
szükséges feltételeket; 

• közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető 
jogok érvényre juttatásában; 

• együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában 
közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, 
egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében 
– a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 

 
A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a Hivatal egyik 
legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában, az egyszerűsített 
honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása, a 
kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyhátralék csökkentése volt, melyet csak célfeladat 
elrendelésével tudott biztosítani a Hivatal. 
 
Az elmúlt év kiemelt feladatát képezte a jogharmonizációs kötelezettség teljesítése is.  
 
Több apróbb, technikai módosulása mellett két alkalommal került sor nagyobb 
idegenrendészeti jogszabályi módosításra. A 2013. év első félévében megkezdődött 
jogalkotási folyamat eredményeként a módosítások több lépcsőben (2013. július 1-jén, 2013. 
szeptember 1-jén és 2014. január 1-jén) léptek hatályba.  
 
A menekültügy területén a menedékkérők őrizetével kapcsolatos jogi környezetet és 
gyakorlatot ért kritikák alapján 2013. január 1-jével megszűnt a területen maradási joggal 
rendelkező menedékkérők idegenrendészeti őrizetének lehetősége. Ennek eredményeként 
drasztikusan megnőtt a Szerbia irányából érkező illegális migráció, és ennek kapcsán a 
menedékjog intézményével visszaélők száma. A helyzet kezelésére az úgynevezett Új 
Befogadási Irányelvben meghatározott a menekültügyi őrizet szabályainak kimunkálása és 
2013. július 1-jei hatályba lépése jelentett megoldást. 
 
A nagymértékű illegális migráció kezelése érdekében elsőként az addig idegenrendészeti 
célokra a Rendőrség részére átadott Békéscsabai Befogadó Állomás került nyitott 
intézményként megnyitásra, majd a Rendőrség által üzemeltetett nyírbátori volt közösségi 
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szállás épületébe, illetve a kiskunhalasi idegenrendészeti őrizet céljára szolgáló üresen álló 
ingatlanba is kérelmezők elhelyezésére került sor. A Szegedi Fegyház és Börtön Nagyfai 
objektumának területén 2013. június elején a Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokság, 
valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság erőforrásaira támaszkodva 
ideiglenes sátortábor felállítására került sor, amely egyidejűleg 300 fő átmeneti elhelyezését 
biztosította. A tábor működtetéséhez, a hatósági munka elvégzéséhez szükséges feltételek 
kialakítását követően a tábor 2013. szeptember végéig működött. 
 
Az európai uniós normáknak megfelelő befogadási körülmények biztosítása és a befogadó 
intézményekben keletkezett zsúfoltság enyhítése érdekében új befogadó intézmény 
kialakítására került sor Vámosszabadiban egy üresen álló volt katonai szállás területén. A 
befogadó állomás 2013. szeptember elején kezdte meg működését, ezzel 200 fő menedékkérő 
megfelelő elhelyezésére nyílt lehetőség.  
 
A 2013. július 1. napján hatályba lépett jogszabályi változásokra tekintettel (menekültügyi 
őrizet) három menekültügyi őrzött befogadó központ kialakítására került sor (Békéscsabán, 
Debrecenben, Nyírbátorban), mely speciális körülmények között biztosítja a menedékkérők 
menekültügyi eljárás idejére történő rendelkezésre állását. Az őrizeti helyek külső őrizetét a 
Rendőrség fegyveres biztonsági őrsége biztosítja.  
 
A rendkívüli menekültügyi teherre tekintettel Magyarország sürgősségi támogatást igényelt az 
Európai Bizottságtól, amelynek keretében több mint 441 millió forint, elsősorban a befogadó 
állomásokra fordítandó támogatást kapott a Hivatal.  
 
Az év III. negyedévében került sor a 2014. évre vonatkozó pályázati kiírások 
megjelentetésére. Az Európai Menekültügyi Alap keretében 9, az Európai Visszatérési Alap 
keretében 4, az Európai Integrációs Alap keretében 3, a Külső Határok Alap keretében 5, 
összesen 21 új pályázatot nyújtott be a Hivatal, 24%-kal többet, mint 2012-ben. Az Európai 
Integrációs Alap keretében benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek, a további 
pályázatok értékelése folyamatban van. A megpályázott támogatás összege 907,7 millió 
forint, amely mintegy 67%-kal meghaladja a 2012. évben a SOLID alapok keretében elnyert 
támogatások összegét (543,5 millió forint). Kiemelendő, hogy a SOLID alapok keretében a 
Hivatal által elnyert támogatások összege az utóbbi években 50-80% közötti növekedést 
mutat.  
 
A Svájci-magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló „Energiahatékonyság 
fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című 
projekt keretében a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok (Debreceni Befogadó Állomás, 
Balassagyarmati Kirendeltség és Közösségi Szállás, Bicskei Befogadó Állomás) 
energiaracionalizálása valósul meg. A projekt keretében a Hivatal összesen 275,7 millió forint 
támogatásra jogosult. A projekt keretében a tervezői szakasz 2013. december 31-vel lezárult, 
a Hivatal érintett épületei vonatkozásában minden kiviteli terv elkészült. A jelenleg elfogadott 
ütemezés szerint a balassagyarmati és bicskei beruházásokra 2014 nyarán, a debreceni 
beruházásra 2015 őszén kerül sor.  
 
A Hivatal a Belügyminisztérium támogatásával pályázott az állampolgársági iratok 
digitalizálásának közfoglalkoztatási program keretében történő ellátására. A munkaügyi 
központon keresztül közvetített foglalkoztatottakkal az elnyert támogatási összegből 2013. 
január 15. és július 15. között, fél éves időszakban történt az iratok archiválása. Az iratanyag 
körülbelül kétharmadának digitalizálása történt meg. A feldolgozandó 12118 iratkötegből 
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összesen 7.347-et szkenneltek, amely 10,96 millió oldal beolvasását jelenti. Közel 300 fő 
regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs 
ellátásban részesülő személy közül került kiválasztásra a digitalizálási feladatok ellátását 
végrehajtó 100 közfoglalkoztatott. A munkavégzés két műszakos munkarendben, 50-50 fő 
biztosításával történt. A közfoglalkoztatási program befejezését követően a Hivatal 
célfeladatot írt ki munkatársai számára az állampolgársági iratok digitalizálásának befejezése 
érdekében. Ennek keretében 39 fő folytatta a közfoglalkoztatás keretében megkezdett 
tevékenységet, mely során 171.000 oldalt és hozzávetőlegesen 8.000 aktát dolgoztak fel. 
 
Az előirányzatok alakulása: 
 
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredeti előirányzata 6.454,4 millió forint kiadási, 
6.350,0 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevétel volt.  
 
Év közben a feladatokhoz igazodva kormányhatározatok alapján 1.871,5 millió forint 
többlettámogatásban részesült a BÁH, ezen belül 1.082,6 millió forint a menekültügyi 
jogszabályok változására, valamint a menekültügyi őrizet intézményrendszerére, 374,6 millió 
forint az egyszerűsített honosítási igazgatóság megnövekedett feladataira, 310,4 millió forint 
az egyszerűsítési program kapcsán az állampolgársági feladatokra került biztosításra. 
 
A saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében az előző évi maradvány felhasználásával a 
kiadási előirányzatokat jelentősen, 1.348,9 millió forinttal növelte. A módosítások együttes 
hatására a Hivatal 2013. évi módosított kiadási előirányzata 9.724,7 millió forint volt, mely az 
eredeti előirányzathoz viszonyítva 50,7%-os növekedést mutat. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   7 418,0 6 454,4 6 454,4 9 724,7 8 589,9 115,8% 88,3% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

3 188,9 2 925,4 2 925,4 3 568,4 3 432,0 107,6% 96,2% 

Bevétel   667,4 104,4 104,4 1 923,7  1 925,1 288,4% 100,1% 

Támogatás   7 176,2 6 350,0 6 350,0 6 452,1 6 452,1 89,9% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  922,2 – – 1 348,9 1 286,1 139,5% 95,3% 

Létszám (fő)    989 983 983 1 033 1 127 114,0% 109,1% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 454,4 104,4 6 350,0 2 925,4 983 
Módosítások jogcímenként           
2013. évi kompenzáció [az 1159/2013. (III. 
28.) Korm. határozat, valamint az 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
végrehajtása] 

66,1   66,1 52   

1223/2013. (IV. 23.) Korm.hat. alapján 
egyeszeri előirányzat átcsoportosítás 
Miniszterelnökségtől (Ludovika Campus 
építkezés miatti bérleménybe költözés) 

37,4   37,4 0   

Átcsoportosítás (NBSZ-BÁH közötti 
megállapodás alapján szolgálati 
igazolványokra) 

-0,6   -0,6     

Átcsoportosítás (Nemzeti Jogszabálytár 
működtetéséhez szükséges forrás 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére) 

-0,8   -0,8     

Többletbevétel előirányzatosítása 
(intézményi hatáskörben) 

19,2 19,2 0 0,1   

Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti 
hatáskörben) 

91,4 91,4 0 1,8   

Uniós projektek (Solid Alapok BM fejezeti 
kezelésű előirányzatról) 

283,6 283,6 0 51,9   

Uniós projektek (ÁROP) 13,3 13,3 0 1,5   

Közfoglalkoztatás, támogatott 
foglalkoztatás (Nemzeti Foglalkoztatási 
Alaptól átvett támogatás a Hivatalnál és a 
befogadó intézményeknél foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 
költségekre) 

72,7 72,7 0 60,3   

1356/2013. Korm.hat. alapján maradvány 
előirányzatosítása 

1 082,6 1 082,6 0 81,9 50 

1427/2013.  Korm.hat. alapján maradvány 
előirányzatosítása 

183,3 183,3 0 130,8   

Kölcsön visszatérülés 13,4 13,4 0 0   
Előző évi maradvány előirányzatosítása 
(tartalmazza az 1082/2013.  (II. 25.) Korm. 
határozat alapján soron kívül visszahagyott 
334,1 millió forint maradványt is) 

1 348,9 1 348,9 0 326,7   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítása 

0 0 0 -2,8   

Megszünő intézmény maradvány átadás 59,4 59,4 0 0   

Belső átcsoportosítás (januári helyesbítés 
lakásalap számla miatt) 

0,4 0,4 0 -61,2   

2013. évi módosított előirányzat 9 724,7 3 272,6 6 452,1 3 568,4 1 033 

 
A személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzata 3.568,4 millió forint volt, a felhasználás 
3.432,0 millió forint, mely 96,2%-os felhasználásnak felelt meg.  
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A kormányzati elvárásoknak megfelelően tovább folytatódott az egyszerűsített honosítási 
igazgatóságon az ügyek határidőben történő elbírálása. A kérelmek számának emelkedésére 
tekintettel az igazgatóság 26 fő határozott idejű létszámfejlesztésben részesült és biztosításra 
került a jelentős túlmunkavégzés fedezete is. 
 
Az anyakönyvi, állampolgársági, a személyi adat- és lakcímnyilvántartással összefüggő 
eljárásokhoz, valamint az állampolgárság megállapítására irányuló egyszerűsítéshez 
kapcsolódó feladatok ellátására 43 fő létszámfejlesztésre került sor, kormánytisztviselők 
határozott idejű foglalkoztatásával. 
 
A Hivatal a 2012. évben sikeresen pályázott a közmunka program keretében az 
állampolgársági okirattár digitalizálására. Ennek keretében 100 fő közmunkás 
foglalkoztatására került sor az év első felében. 
 
A menekültügyi jogszabályok változásával összhangban a menekültügyi őrizet rendszerének 
kialakítása érdekében a menekültügyi őrzött befogadó központ létszáma 50 fő szociális 
munkás státusszal került megemelésre, melynek a fedezetét a Belügyminisztérium biztosította 
a Hivatal költségvetésében. 
 
A fentieken túl a Hivatal részére meghatározott előirányzatból valamennyi dolgozó besorolás 
szerinti bére (az előresorolásokat, minimálbér emelkedés miatti többletkiadásokat, 
bérkompenzációt) és a központilag meghatározott cafetéria juttatás bruttó 200.000 forint/fő/év 
összegben biztosítva volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználása 95,7%-os, 
az áthúzódó személyi juttatások utáni és az év során fennállt járulékfizetési kötelezettség 
pénzügyileg teljesült.  
 
A dologi kiadásokra fordítható források 3.916,4 millió forintot tettek ki, melyből a tényleges 
felhasználás összege 3.211,0 millió forint volt. 
 
A befogadó állomások költségvetése 700 fő átlagos ellátotti létszámra került megállapításra a 
tervezés során 907,6 millió forint értékben. A kérelmezői létszám növekedése miatt az 
állomások költségvetése 902,5 millió forinttal, mintegy duplájára került megemelésre. A 
nagymértékű migráció kezelése érdekében az év során ideiglenes és hosszú távú 
tábornyitásokra került sor, a táborok megnyitása és működtetése, illetve az ideiglenes tábor 
megszüntetésére a fedezet biztosításra került. 
 
A menedékjogról szóló törvény 2013. július 1-jei változásával összefüggésben, a 
Rendőrséggel együttműködve határidőre kialakításra kerültek az őrzött befogadó központok 
speciális műszaki feltételei. 
 
Az egy ellátottra jutó költség 2013-ban 3.120 forint/fő/nap, az átlagos ellátotti létszám 1.483 
fő.  
 
A hivatali működés biztosítása érdekében az egyszerűsített honosításhoz, állampolgársági 
ügyintézéshez kapcsolódóan új, magasabb okmánybiztonsági követelményeknek megfelelő 
állampolgársági okirat gyártatására, az idegenrendészeti és menekültügyi eljárásokban 
használt okmányok lecserélésére és 2013 januárjától bevezetésére került sor. 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” építkezés kapcsán a Budapesti és Pest 
megyei Regionális Igazgatóság Üllői úti kirendeltségét az eddigi állami ingatlanból 2013. 
májusig ki kellett költöztetni. Tekintettel arra, hogy másik ügyfélszolgálati célokra szolgáló 
állami ingatlant az MNV Zrt. nem tudott biztosítani, bérleménybe kellett átköltöztetni a 
kirendeltséget. Az átköltöztetés határidőre megtörtént, a korábbi ingatlan visszaadásra került 
az MNV Zrt. részére. 
 
Az anyakönyvi, állampolgársági, a személyi adat- és lakcímnyilvántartással összefüggő 
eljárásokhoz, az állampolgárság megállapítására irányuló egyszerűsítéshez kapcsolódó 
feladatok ellátására, valamint az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó létszámfejlesztés 
miatti 69 fő elhelyezése a jelenlegi ingatlanban nem volt biztosítható, másik állami ingatlan 
hiányában itt szintén ingatlan bérlésre került sor. A Hivatal szomszédságában lévő épület két 
szintjét bérelte ki a BÁH határozott időre, a létszámbővítés idejére. 
 
Év közben az egyszerűsített honosítási igazgatóság épületének bérleti szerződése lejárt, a 
korábbi bérbeadóval történt tárgyalások során azonban jelentős engedményt– a 2010-es 3.100 
forint/m2/hó + ÁFA helyett 2.550 forint/m2/hó + ÁFA – kapott a BÁH, ami havi szinten 1,4 
millió forintos megtakarítást jelent, így továbbra is ebben az épületben kerül megoldásra az 
elhelyezés. 
 
2013. december 31-ével szintén lejárt az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság nyíregyházi 
kirendeltségének bérleti szerződése. Állami ingatlan hiányában itt is meghirdetésre került a 
bérlés, melyre több ajánlat is érkezett. Ezek közül a legkedvezőbb a jelenlegi bérlemény, 
melynek bővítésével az ügyfélszolgálati feltételek jelentősen javulnak. A bérleti szerződés 
további 5 évre történő meghosszabbításához az MNV Zrt. az engedélyt megadta. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 250,6 millió forintot tettek ki, mely a befogadó 
állomásokon elhelyezettek részére a költőpénz, a pénzbeli étkezés, valamint a pénzbeli 
higiéniai csomag összegét foglalja magába. Ez az összeg az eredeti előirányzathoz képest 3-
szoros növekedést mutat. 
 
Az egyéb működési célú kiadásokra tervezett 90,0 millió forinttal szemben a módosított 
előirányzat 535,7 millió forint volt. A kiadások egyik részét a menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelettel módosított, 
megemelt mértékű a menekülteknek adott támogatások (pl. rendszeres létfenntartási 
támogatás) címen kifizetett 89,0 millió forint alkotja, 400,6 millió forint pedig a fegyveres 
biztonsági őrzésre, valamint a nagyfai elhasználódott sátrak visszapótlására, illetve a 
bevándorlási összekötő kapacitás uniós forrásból történő fejlesztésére a társszerveknek került 
átadásra. 
 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 66,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 
513,7 millió forint, a teljesítés 307,3 millió forint. A felhalmozási előirányzatok terhére, a 
Hivatal adatkezelésében lévő valamennyi nyilvántartó rendszerén a SIS II rendszerhez 
szükséges fejlesztések megtörténtek, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalával (KEK KH) együttműködve a biometrikus azonosítókat tartalmazó 
okmányok kezeléséhez – a tagállami kötelezettségnek eleget téve – kifejlesztésre került az 
úgynevezett „SPOC” rendszer. A lakcímkártya kiállításával kapcsolatos szoftverfejlesztések 
elkészültek. A menekültügyi rendszer továbbfejlesztése – egyrészt a jogszabályváltozások, 
másrészt az ügymenet gyorsítása érdekében – megtörtént, valamint saját erőforrásokra 
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támaszkodva kialakításra került egy tábori nyilvántartó rendszer is, mely a menekültügyi 
rendszerrel összeköttetésben áll. Az eljárások gyorsítása érdekében tárgyalások folytak a 
Rendőrséggel annak érdekében, hogy a rendőrségi meghallgatás adatai a Hidra Rendszerből 
átemelésre kerüljenek a menekültügyi rendszerbe. A fejlesztések elkészültek, a rendszer 
tesztelése folyamatban van. 
 
Kialakításra kerültek a Vámosszabadi befogadó állomás működési feltételei, valamint 
Budapesten, a Budafoki úton az új irattár. Az irattár kialakításánál külön figyelmet fordított a 
Hivatal a takarékos helykihasználásra (görgős állványzatú polcrendszer). Amennyiben a 
használata meghozza a várt eredményt, akkor a továbbiakban a korábbi irattári polcrendszer is 
lecserélésre kerül. 
 
A dolgozók részére 25,5 millió forint lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt ítélt meg, és 
fizetett ki a BÁH. 
 
A Kormány az 1427/2013. (VII. 10.) határozatával döntött az egyszerűsített honosítással 
összefüggő költségvetési többletigényekről, és az eszközbeszerzésekre 17,2 millió forintot 
hagyott jóvá. 
 
A költségvetési bevételi eredeti előirányzat 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 
1.923,7 millió forint, a teljesítés 1.925,1 millió forint. A bevételek ilyen mértékű 
növekedésének fő oka, hogy az év közben jelentkező többletfeladatokra a forrás nem 
költségvetési támogatásként, hanem előző évi maradvány átvételeként, illetve 
támogatásértékű bevételként került biztosításra.  
 
A követelésállomány az előző évhez viszonyítva jelentősen megnőtt 47,9 millió forintról 
319,3 millió forintra. Az emelkedés oka a társszervek részére az évközbeni többletfeladatokra 
elszámolási kötelezettséggel átadott pénzeszköz (250,8 millió forint): a menekültügyi 
őrizethez kapcsolódóan a fegyveres biztonsági őrzésre a Rendőrségnek elszámolási 
kötelezettséggel átadott összeg, illetve a Nagyfa sátortábor kialakításához a BM OKF-nek 
átadott összeg. 2014 májusáig az elszámolások megtörténtek. 
 
A 2012. évi előirányzat maradvány 1.348,9 millió forint volt, melyből 1.286,1 millió forint 
került felhasználásra a 2013. évben. A maradványt az áthúzódó fizetési kötelezettségek 
fedezetére, valamint a 2012 decemberében kormányhatározattal megítélt, az állampolgársági 
feladatokkal összefüggésben jelentkező többletfeladatok finanszírozására fordította a BÁH.  
A fel nem használt maradvány 62,8 millió forint. 
 
A 2013. évi, valamint az előző évekből származó előirányzat maradvány összesen 1.136,2 
millió forint (1.130,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 5,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány), melyből 5,3 millió forint az év végén 
befolyt, de felhasználásra – az év végi zárási határidőre tekintettel – nem engedélyezett 
bevétel. A maradvány keletkezésének fő okai egyrészt az egyszerűsített honosításhoz, illetve 
az állampolgársági feladatokhoz biztosított létszám, és elrendelt többletfeladathoz kapcsolódó 
áthúzódó fizetési kötelezettségek, másrészt a 2012-2013-as évi uniós projektek még fel nem 
használt része, a folyamatban lévő okmánybeszerzések, valamint a beszerzési tilalom alóli 
mentesítések elhúzódása. 
 
 
 

1861



 
 

Egyéb: 
 
A Hivatal és a befogadó állomások mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 249,3 millió 
forinttal csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök 173,8 millió forinttal nőttek, melynek 
jelentős része a Vámosszabadi új befogadó állomás vagyonkezelésbe vétele és felújítása, 
valamint a 2012. évi regionális igazgatósági épület beruházásának aktiválása miatt 
következett be. Az ingatlanok esetében a nettó érték 413,0 millió forinttal nőtt, a többi tárgyi 
eszköz esetében – elsősorban a beszerzési tilalom hatására – a nettó érték 239,2 millió 
forinttal csökkent.  
 
Kincstári vagyon értékesítésére nem került sor. 
 
A Hivatal és a befogadó állomások vállalkozási tevékenységet nem folytattak, állampapírt 
nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban 
részesedésük nincs. 
 
Az év során a Vámosszabadi tábor megnyitása kapcsán a Hivatal létszámfejlesztésben nem 
részesült, a tábor megnyitásához szükséges létszámkeret biztosítása érdekében a debreceni 
befogadó állomáson a konyha működtetése kiszervezésre került. A kiszervezés 
eredményeként 7 fő státusz átcsoportosítására került sor más feladatra. A konyhai étkeztetést 
vállalkozási szerződéssel biztosítja a BÁH. A konyha kiszervezése az ellátottak 
étkeztetésében semmilyen fennakadást nem okozott. 
 
A Hivatal letéti számlával rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 156. § (1) bekezdése, valamint a hatósági 
letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 
40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 3. §-a alapján. A menekültügyi jogszabályok változásával 
bevezetésre került a menekültügyi óvadék rendszere. A menekültügyi óvadék a Hivatal letéti 
számlájára kerül befizetésre. A számlának nyitó egyenlege nem volt, az év végén 5 kérelmező 
részéről 1,5 millió forint jóváírás érkezett. 
 
 
15. Cím: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 722711 
Honlap címe: http://www.nokitc.hu 
 
Feladatkör, tevékenység: 
 
A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) 
tevékenységét az alábbi jogszabályok, Korm. határozatok, illetve megállapodások alapján 
végzi: 

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, 
a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (továbbiakban: ILEA) létesítéséről szóló 
165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás; 

- a Közép-európai Rendőrakadémia (továbbiakban: KERA) létesítését, tevékenységét 
szabályozó, 7 tagország illetékes miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten 
aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös Nyilatkozat”; 
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- az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 
2005/681/JHA számú az Európai Rendőrakadémiára (továbbiakban: CEPOL) 
vonatkozó határozata. 

 
A fentiek alapján a BM NOK alaptevékenységi körébe tartozott 2013. évben is a 
felnőttoktatási tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési 
feladatok végrehajtása. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi 
akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, 
tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása, illetve további nyelvtanfolyamok 
szervezése, lebonyolítása. Az Intézmény további alaptevékenysége nyelvtanfolyamok 
szervezése, lebonyolítása és – mint Origó és City and Guilds nyelvvizsgahely – 
nyelvvizsgáztatás végzése. Előbbieken felül még egyéb rendezvényeknek, konferenciáknak is 
helyet biztosít az igényelt logisztikával együtt. 
 
2013-tól kezdődően az ILEA nagykurzusa teljes átalakításon ment át, az 1995 óta 8 hetes 
képzésként működő kurzus 6 hetesre csökkent, melyet követ egy egyhetes taktikai képzés. 
Emellett az év folyamán jelentősen megnőtt az egy és kéthetes különböző aktuális témákat 
feldolgozó kiskurzusok száma, valamint több olyan ország is bekapcsolódott a képzésekbe, 
melyek eddig még nem jöttek Magyarországra. 
 
A 2013. évben végrehajtott legfontosabb feladatok az alábbiak voltak: 
 
Az ILEA nagykurzusain 15 országból 235 fő, kiskurzusain pedig 923 fő vett részt 58 
országból. A nem amerikai képzésben résztvevőknek (IPES, KERA, CEPOL, DCAF, 
Citibank) az ILEA 10 alkalommal biztosított szállás/tanterem/oktatástechnikai igényt 329 fő 
részére. Ebből magyar résztvevő 58 fő volt. 
 
A KERA Magyar Nemzeti Iroda által szervezett képzéseken 249 fő, míg a hivatalos 
rendezvényeken 169 fő vett részt. 
 
A CEPOL által 2013-ban vezetőtestületi- és bizottsági ülések, szemináriumok tanulmányutak, 
kiutazások és vendégfogadások kerültek megszervezésre, amelyeken mindösszesen 181 fő 
vett részt. Az Európai Rendőrakadémia Magyar Nemzeti Iroda teljes személyzete 
kicserélődött berendelés és nyugdíjazás következtében, így az osztály új dolgozókkal kezdte 
az évet, ennek ellenére a munka zökkenőmentesen zajlott. 
 
A fenti feladatok személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokon jelentkező felhasználása 
összesen 60,5 millió forint volt a következő megoszlás szerint: KERA 12,3 millió forint, 
CEPOL 9,2 millió forint, ILEA 39,0 millió forint.  
 
Ezeken felül a BM NOK Továbbképzési és Koordinációs Osztálya 77 képzési csoportban 738 
fő részére tartott nyelvtanfolyamot, 12 nyelvből 1.570 főt vizsgáztatott és 777 fő részére 
tartott taktikai képzéseket és rendezvényein összesen 3.339 fő vett részt. 
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Az előirányzatok alakulása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   985,5 950,8 950,8 964,4 964,4 97,9% 100,0% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

330,7 309,6 309,6 304,4 304,4 92,0% 100,0% 

Bevétel   400,6 414,5 414,5 416,2 416,2 103,9% 100,0% 

Támogatás   541,3 536,3 536,3 544,0 544,0 100,5% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

  47,9 - - 4,2 4,2 8,8% 100,0% 

Létszám (fő)    68 68 68 68 68 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(eng.) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 950,8 414,5 536,3 309,6 68 
Módosítások jogcímenként 

    
 

2013. évi kompenzáció [az 1159/2013. (III. 28.) Korm. 
határozat, valamint az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat végrehajtása] 

3,4 0,0 3,4 2,8  

Átcsoportosítás a Nemzeti jogszabálytár 
működtetéséhez 

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

Átcsoportosítás az NBSZ-től IPES konferencia 
költségihez 

3,9 0,0 3,9 0,0  

Átcsoportosítás az ORFK-tól 1 fő nyelvtanfolyam 
megtérítésére 

0,5 0,0 0,5 0,0  

Többletbevétel előirányzatosítása 1,5 1,5 0,0 0,0  
CEPOL, KERA útiköltség visszatérítés 0,1 0,1 0,0 0,0  
2012. évi maradvány előirányzatosítása 4,3 4,3 0,0 0,0  
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -8,0  
2013. évi módosított előirányzat 964,4 420,4 544,0 304,4 68 

 
A személyi juttatások előirányzata 309,6 millió forintról a bérkompenzációra kapott 
támogatással emelkedett, de az intézményi hatáskörű átcsoportosítás következtében 
összességében 304,3 millió forintra csökkent. Az átcsoportosításra a külföldi kiküldöttek 
napidíjainak csökkenése, valamint a tervezett külsős személyek megbízásának elmaradása 
következtében volt lehetőség. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A 
munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatásokkal arányosan történt.  
 
A dologi kiadások 537,7 millió forintos eredeti előirányzata a fejezeten belüli szervtől 
konferencia megrendezésére és nyelvtanfolyam költségeinek megtérítésére kapott 
előirányzattal nőtt, de más kiemelt előirányzatra történő saját hatáskörű átcsoportosítás miatt 
519,9 millió forintra csökkent. Az előirányzat szinte teljes egészében felhasználásra került 
legfőképpen közüzemi, karbantartási és fenntartási szolgáltatási kiadásokra.  
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Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, de év közben a BM NOK 
és az ILEA főigazgatói közötti megállapodás alapján 19,6 millió forint került 
előirányzatosítást követően átadásra az ILEA részére képzési kiadásokra. 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt, ami a működési kiadásokról 
történő átcsoportosítás miatt 19,3 millió forintra emelkedett. Ebből az összegből tolmács- és 
nyelvi rendszer, valamint mosó- és szárítógépek kerültek beszerzésre. Az előirányzaton 
maradvány nem képződött. 
 
A felújítási kiadások eredeti előirányzata szintén a működési kiadások terhére került 
megemelésre 21,7 millió forintra, amelyből az ILEA „C” tanépület vizesblokkjai, elektromos 
betápláló hálózata, valamint egy tanterme került felújításra. 
 
A bevételi előirányzat 414,5 millió forintban került megállapításra, amely egy kéthetes 
kiskurzusokból származott bevétel és egy útiköltség visszatérítése miatti előirányzatosítás 
következtében 416,2 millió forintra emelkedett. 
 
A BM NOK 2012. évi maradványa 4,2 millió forint volt, amely 3,3 millió forint összegben 
dologi kiadások, a többi rész pedig személyi juttatások (elszámolatlan napidíj és 
szabadságmegváltás) és munkaadókat terhelő járulék (decemberi hóközi kifizetések 
járuléktartása) előirányzatokon került felhasználásra.   
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány mindössze 1 ezer forint, amely kötelezettségvállalással 
nem terhelt.  
 
A BM NOK a 2013. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett. A 
vagyon növekedése az ILEA által beszerzett és az érvényben lévő kormányközi megállapodás 
alapján átadott eszközök értékéből adódott. A 2013. év folyamán Kincstári vagyont nem 
hasznosított, ebből bevétele nem származott. 
 
A BM NOK vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságban részesedése nem 
volt, alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyonkezelési felügyelete alá semmilyen 
alapítvány közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozott. Letéti számlája nem volt, a 
Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolított. 
 
 
17. cím: Vízügyi Igazgatóságok 
 
A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, 
honlapjának címe: 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 796017 http://www.ovf.hu  

Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 308384 http://www.kdvvizig.hu 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308405 http://www.kdtvizig.hu 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 308461 http://www.kotivizig.hu 
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Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308416 http://www.ddvizig.hu 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 308450 http://www.tivizig.hu 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 308395 http://www.aduvizig.hu 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308373 http://www.eduvizig.hu 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308427 http://www.nyuduvizig.hu 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308472 http://www.ativizig.hu 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308483 http://www.kovizig.hu 

Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság 308449 http://www.evizig.hu 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308438 http://www.fetivizig.hu 

 
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 41/A. § (1) bekezdése alapján az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és 
Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 
2012. január 1-jén. A fenti Kormányrendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a 
VKKI-ból különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító 
okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében. 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök: 

− véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék 
területrendezési tervét; 

− közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok 
végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 
ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben; 

− gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények 
fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről; 

− gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról; 
− vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, 

üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a 
Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez 
szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 
adatokat; 

− együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, 
továbbá a vízitársulatokkal; 

− ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 

− fenntartják és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami 
tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és 
fejlesztésükről; 

− végzik a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét; 
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− ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések 
megvalósításával összefüggő feladatokat; 

− ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését; 
− ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási 

feladatokat; 
− ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét; 
− ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat; 
− szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok 

végrehajtását. 
 
A vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok 
 
A vízügyi ágazat számára 2013. évben a legnagyobb kihívás az első félévi rendkívüli időjárás 
következtében kialakult ár- és belvizek elleni védekezés volt. 
 
2013-ban a csapadékos időjárásnak köszönhetően 142 napon keresztül került sor árvízvédelmi 
készültség elrendelésére, melyből rendkívüli készültség 47 napon keresztül volt. A 2013. évi 
védekezések szinte valamennyi hazai folyót érintették. 
 
Január elején a Duna szigetközi szakaszán kellett másodfokú készültséget elrendelni, február 
elején a Taktán, február végén, március elején a Rábán, március közepén a Sajón haladta meg 
a vízszint a III. fokú készültség szintjét. A legjelentősebb, tartósabb árhullám március végétől 
május elejéig tartott. Ez idő alatt a Rábán, a Zalán, a Körösökön, a Hortobágy-Berettyón, a 
Zagyván, a Tarnán, a Krasznán és a Tisza középső szakaszán kellett III. fokú készültséget 
elrendelni.  
 
A védekezésben résztvevő vízügyi igazgatóságok állományából védekezési feladatokat 
ellátók létszáma átlagosan 1.300 fő volt. Munkájukat átlagosan 1.200 fő szerződött kisegítő 
munkaerő, illetve közfoglalkoztatott segítette.  
 
A Kormány – tekintettel arra, hogy az előrejelzések szerint a Dunán az addig észlelt 
legnagyobb vízállást meghaladó árvíz várható – 2013. június 4-én 12 órától veszélyhelyzetet 
hirdetett ki a budapesti és az azoktól északra eső Duna szakaszokra. A rendkívüli árhullám 
levonulását követve a Kormány 2013. június 10-én 12 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
Budapesttől délre eső Duna szakaszokra is. A veszélyhelyzet 2013. július 19-én szűnt meg. 
 
A maximálisan védelmi készültségben lévő töltések hossza 814 km, míg a rendkívüli 
készültségűeké 537 km volt. A rendkívüli árhullám elleni védekezésnél a teljes védekezésre 
igénybe vehető szakember gárda átcsoportosításával, a legkritikusabb időszakban az állami 
védvonalakon 4.181 fő, köztük 1.917 fő vízügyi dolgozó és 1.676 fő közfoglalkoztatott, az 
önkormányzati védekezésben 13.253 fő, összesen 17.434 fő védekezett. A Duna mentén 
folytatott védekezések az ország védelmi gép- és anyagkészletének teljes mértékű 
átcsoportosítását követelte meg. Az állami védvonalakon történt védekezéshez 4,1 millió db, 
az önkormányzati védekezéshez 10,2 millió db homokzsákot használtak fel. A rendkívüli 
dunai árhullám ellen példaértékű nemzeti összefogás jött létre, amelyben a kormányzati, a 
vízügyi, a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a védelmi igazgatás rendszere, az 
állampolgárok és a civil szervezetek együtt védekeztek. Ki kell emelni a civilek és önkéntesek 
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részvételét és helytállását a védekezés során. A közszféra az állampolgárok elvárásainak és a 
Kormány által támasztott követelményeknek megfelelően látta el szolgálati feladatait. 
 
2013. I. félévében január 7-től július 10-ig folyamatosan védekezni kellett a belvíz ellen. 
Április elejére 12 vízügyi igazgatóság 90 db belvízvédelmi szakaszából 82 szakaszon volt 
érvényben belvízvédelmi készültség. Ebből 24 szakaszon védekeztek III. fokban. Összesen 35 
vízgazdálkodási társulat rendelt el belvízvédekezési készültséget. A 278 db szivattyútelepből 
186 db üzemelt, naponta 32 millió m3 belvíz átemelésével. Az elöntött terület április elején 
216 ezer ha volt, mely az intenzív védekezésnek köszönhetően május végére 5 ezer ha-ra 
csökkent. A sikeres ár- és belvízvédekezések nyomán megtörtént a károk felmérése, és a 
tervezési feladatok végrehajtása nyomán megkezdődött a felhasznált eszközök visszapótlása, 
valamint a helyreállítási feladatok elvégzése. 
 
A területi vízügyi szervek vízminőségi kárelhárítási tevékenységüket a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásai 
alapján végezték. 2013. évben a VIR Vízminőségi Környezeti Kárelhárítási modulban 173 db 
vízminőségi káresemény történt. III. fokú kárelhárítási fokozat elrendelésére 32 esetben volt 
szükség.  
 
A III. fokú kárelhárítási beavatkozást igénylő feladatok jó része egy-két napos kárelhárítási 
fokozat fenntartásával járt (pl. állati tetem eltávolítás, veszélyes anyag illetve hulladék 
összegyűjtése és elszállítása ártalmatlanításra), de előfordultak huzamosabb ideig tartó 
kárelhárítási készültségek is (pl. vegetációgyérítés, vízminőségjavító vízfrissítés, 
átszivattyúzás). 
 
A vízrendszerekhez köthető állami tulajdonú vízfolyások kezelése, szabályozása, 
működtetése, fejlesztése kiemelt feladata a folyó és tógazdálkodásnak.  
 
A hajóút parti és vízi kitűzési jeleinek folyamatos karbantartását, a meghibásodott jelek 
helyreállítását a vízügyi igazgatóságok a Központi Ügyelet közreműködésével felügyelték, 
különös tekintettel a nemzetközi vízi útnak minősülő Dunán. A napi gázlójelentésekhez a 
szakágazat szolgáltatott alapadatokat, havi rendszerességgel pedig gázlójelentések készültek 
az előírásoknak megfelelően a hajózásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.  
 
2013. év során a Balaton vízgyűjtő területére lehullott jelentős mértékű csapadék és a Zala 
folyón levonult árhullám hatására a Balaton vízszintje folyamatosan emelkedett. A Balaton 
esetében a védelmi beavatkozás egyetlen módja a tó vízszintjének csökkentése, melyhez a 
Sió-csatorna vízszállító képességének helyreállítását kellett biztosítani. A Sió-csatorna 
belterületi szakaszán a korábbi nagyvizek levezetése során nagymértékű rongálódások 
keletkeztek. A károk megelőzése érdekében azonnal meg kellett kezdeni a megcsúszott 
partoldal helyreállítását, ami 2013-ban elvégzésre került. 
 
A sík-, és dombvidéki vízrendezés szakterületéhez tartozó síkvidéki vízrendezési művek 
állapota és védképessége javulást mutatott az elmúlt két évben, mindez leginkább a 
közfoglalkoztatási programnak köszönhető. A közfoglalkoztatás keretében végzett 
beavatkozásokkal a medrek állapotának javítása, a műtárgyak állagromlásának 
megakadályozása, a műtárgyak környékének gaztalanítása, feliszapolódásból adódó átfolyási 
szelvényszűkületek tisztítása valósult meg.  
 

1868



 
 

Helyi vízkár-elhárítás békeidős feladatainak végrehajtására elsősorban dombvidéki 
vízfolyások esetében került sor. Az elmúlt évek időjárási változásai a lokális nagy csapadékok 
fokozódását vetítik előre, melynek következtében a helyi vízkár események száma és 
súlyossága várhatóan növekedni fog. A 2010. év rendkívüli helyi vízkár eseményei után 
megtöbbszöröződtek a települési igények a dombvidéki vízrendezések iránt (záportározók, 
vízfolyások rendezése, természetes tározók kijelölése, stb). A 2014-2020. évek közötti 
tározófejlesztések megalapozásához felmérésre kerültek a lehetséges tározási helyek mind a 
síkvidéki, mind a dombvidéki területen. Összesen 254 lehetséges tározó adata került 
összegyűjtésre, kiemelve a még 2014-ig megvalósítható fejlesztéseket. 2013-ban 
közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 9 db tározó építése kezdődött meg. 
 
Állami alapfeladatot képez továbbá a vízvagyon-gazdálkodás: a vizek mennyiségi illetve 
részbeni minőségi állapotának számbavétele. Az OVF ezt a tevékenységet irányítja, és a 
végrehajtást felügyeli. 
 
A vizek közigazgatási és illetékességi határokon átnyúló hatása (árvizek, vízgyűjtők) miatt a 
vízrajzi tevékenység csak országosan egységes szabályozással, irányítással, mérési- és 
feldolgozási eszközháttérrel működik megfelelően. A vízrajzi szakágazat (Vízrajzi Szolgálat) 
alapját a vízügyi igazgatóságok 6-11 fős vízrajzi egységei adják, központi irányítását az OVF 
vízrajzi szakterülete látja el. Az országos vízrajzi monitoring hálózat 8.396 db mérőhelyből 
áll. Ezek működtetése a vízügyi igazgatóságok feladata, az OVF ennek szakmai 
koordinációját látja el. 
 
Az év során – eseti jelleggel – hidrológiai tájékoztatókat és előrejelzéseket készített az OVF. 
Ennek kiemelt részét képezte az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) Hidrológiai 
szakcsoportjának vezetése és feladat-ellátása, különösen a dunai árvíz idején a védelmi Törzs 
operatív információ igényének kielégítése. 
 
A vízkészlet-gazdálkodás keretében a felszín alatti vízkészletek nyomon követésének 
feladatai kapnak hangsúlyt. A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi kérdéseinek 
nyomon követésére az EU Vízkeret-irányelv szerinti figyelő kutak, Phare kutak, távlati 
vízbázisok figyelőkútjai, mennyiségi üzemi- és törzs kutak, minőségi üzemi kutak, valamint 
az üzemi adatszolgáltatók kútjai szolgálnak. A monitoring programba bevont kutakban a 
mérésgyakoriságot a vízgyűjtő-gazdálkodási terv rögzítette. 2013-ban az OVF elvégezte a 
felszín alatti vizek EU Vízkeret-irányelv jelentési monitoring rendszeréből származó adatok 
ellenőrzését, feldolgozását, a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv előrehaladási jelentéshez a projekt 
adatok aktualizálása keretében szükséges egyeztetéseket a vízügyi igazgatóságokkal, valamint 
a víztermelési adatok ellenőrzését. A Magyar Hidrológiai Adatbázis adatainak ellenőrzése, 
egyeztetése a területi vízügyi szervezetekkel folyamatos volt. Rendszeres tájékoztatási 
kötelezettségeinek („Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés”, valamint „Balaton 
hosszú-távú vízállás előrejelzés”) az OVF eleget tett. 
 
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. 
§-a és az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. 
(VII. 23.) Korm. rendelet alapján 33 ivóvízminőség-javító beruházás megvalósításáról saját 
hatáskörben gondoskodik. A Kormány a víziközmű koordinációra (a megvalósítással 
kapcsolatos feladatok ellátására) az OVF-et jelölte ki. 
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2013. év végéig a 33 beruházásból 22 beruházás rendelkezik támogatási szerződéssel, 3 
esetében a kivitelezés megkezdődött, 20 beruházás esetében a kivitelező kiválasztása 
megtörtént, 4 beruházásnál a kivitelezési közbeszerzési eljárás még nem került elindításra. 
2015. június 30-ig 32 beruházás befejezését tervezi az OVF. A „Békés megyei 
Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű beruházás a tervek szerint 2015. szeptember 30-ig 
valósul meg. 
 
Az Országos Vízjelző Szolgálat (továbbiakban: OVSZ) 2013. évi tevékenysége során fő 
alapfeladatai közé tartozott az ország vízjárásának előrejelzése és a folyami hajózással 
kapcsolatos korlátozások közzététele, valamint a Duna vízgyűjtőjére vonatkozó 
hófelhalmozódási és -olvadási folyamatok nyomon követése, az Operatív Hidrometeorológia 
Adatfeldolgozó Rendszer (OPADAT) és az Operatív Lefolyás Szimulációs és Előrejelző 
Rendszer (OLSER) fejlesztése és karbantartása.  
 
Az OVF és a vízügyi igazgatóságok 2012. január 1-jétől a 300/2011. (XII. 22.) 
Kormányrendelet alapján a nemzetközi vízügyi együttműködésekben, elsősorban a határvízi 
együttműködésekben vettek részt.  Az ICPDR-ban (Duna Védelmi Bizottság) és a Duna 
Makro-regionális Stratégiában betöltött szerepet (árvízi munkacsoportban, illetve Duna 
Stratégiában szakértői szerepkör), valamint az EU kötelezettségekből adódó nemzetközi 
feladatokat az OVF és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere látja el. 
 
Fejlesztési feladatok keretében valósult meg:  

− a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó 19,8 milliárd forint;  
− a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó 11,0 milliárd forint;  
− a Szamos-Kraszna közi árvízszint-csökkentő tározó 17,4 milliárd forint;  
− a Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés 33,1 milliárd forint;  
− a Tisza Hullámtér projekt: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a 

szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon 11,5 milliárd forint;  
− a Duna projekt 28,3 milliárd forint; és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem 6,1 

milliárd forint 
értékben. 
 
2013 folyamán az OVF sikeresen befejezte a KEOP-2.2.2 pályázati konstrukcióhoz 
kapcsolódó projekteket, melyhez az alábbiak tartoztak: „Monitoring állomások automatizálása 
(Felszíni vizek)”; „Hidrometeorológiai állomások automatizálása”; „Külföldről érkező kis- és 
közepes folyók vízhozamának és fiziko-kémiai paramétereinek automatikus távmérése”. 
 
Az év során több pályázat került benyújtásra és kapott támogatást, melyek közül a 
legjelentősebbek: „Stratégiai felülvizsgálat - szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési 
projektfejlesztési koncepció készítés”, „Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program”, 
„Vízkészlet- gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közti hátság vízhiányos 
ökológiai állapotának javítása érdekében”, „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai 
kockázatkezelési terv készítése”. A nyertes pályázatok közül nagyságrendjével kiemelkedik 
az „Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi 
őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” című pályázat, melynek 
megvalósítási költsége 14,0 milliárd forint. 
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Pályázatok keretében elnyert támogatások 
 
A vízügyi ágazat az Európai Uniós és egyéb finanszírozású pályázatok keretében elnyert 
támogatások komplex felhasználásának keretében a következő feladatok párhuzamos 
megvalósítását végzi: 
 

− A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséhez megfelelő informatikai és adatbázis háttér 
kialakítása, amely alkalmas az intézkedési tervek végrehajtásának támogatására, 
valamint biztosítja a vízügyi ágazatban jelentkező Víz Keretirányelvvel (VKI) 
kapcsolatos szakmai alkalmazások feladatainak megfelelőbb szintű ellátását, az Uniós 
és Duna-medence szintű jelentési kötelezettségek (WISE) megtételét. 

− Új Országos Árvízi Kockázatkezelési Koncepció kidolgozása (előzetes 
kockázatbecslés tárgyú országjelentés elkészítése, az árvízi veszélytérképezés 
adatainak előállítása és adattári elhelyezése, veszély- és kockázati térképek 
előállítása). 

− A felszíni víz monitoring hálózatának kiemelt, jelentősebb pontjain, törzshálózati 
elemeinél, az ország területén lefolyó vízmennyiségek folyamatos észlelésének 
megoldásával a megfelelő minőségű és rendszerességű hidrológiai adatok gyűjtéséhez, 
a mérési, észlelési folyamat megbízhatóságának növelése. 

− A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program részeként az árvízszintek 
magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és 
ürítő műtárgyakkal rendelkező tározók építése a Közép-Tisza vidékén. A program 
árvízvédelmi célkitűzése a rendkívüli árvizek levezetése és a vizek egyenletesebb 
elosztása úgy, hogy a káros víztöbblet szabályozott módon, a folyó mellett létesített 
tározókba kerüljön kivezetésre, majd az árhullám levonulása után visszavezetésre a 
főmederbe. A tározók elsődlegesen az árhullámoknak a mértékadó árvízszintek alatt 
való tartásához járulnak hozzá, másodlagosan lehetőséget teremtenek a természeti 
adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra. 

− A Duna árvízvédelmi töltésének, az azt keresztező műtárgyak és egyéb védelmi 
létesítmények (védelmi központok, gátőrházak, árvízvédelmi raktárak stb.) 
korszerűsítése, megerősítése. 

− Azoknak a megoldási lehetőségeknek a kidolgozása, amelyek helyreállítják a folyók 
természetes, illetve a komplex hasznosítást lehetővé tevő vízjárását annak érdekében, 
hogy a folyóhoz csatlakoztatható fejlesztési célok is megvalósíthatóak legyenek (egész 
éves hajózás, személy- és áruszállítás, kikötők építése) az érintett vízparti 
településeken. 

− A klímaváltozás okozta hatások enyhítése és a táji értékek, erőforrások védelme, 
fenntartható hasznosítása. 

− A folyók és tavak vízminőség-védelme a beömlő víz minőségének javításával, 
valamint rugalmas vízkormányzás és új élőhelyek kialakítása, a természetes vízjárást 
megközelítő üzemeltetés kialakítása. 

 
Közfoglalkoztatási feladatok 
 
A közfoglalkoztatás a kiemelt kormányzati feladatok között szereplő célkitűzések egyike, ez a 
vízügyi igazgatóságok alaptevékenységi, strukturális, feladatköri rendszerébe tökéletesen 
beilleszkedő program. 
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A 2013-as közfoglalkoztatási program keretein belül a 12 vízügyi igazgatóság átlagosan 
15.978 főt foglalkoztatott, amely összesen 1.647 települést érintett. A 2013. évi Országos 
Közfoglalkoztatási Program előkészítése kapcsán 2013. év elején a tervezett feladatokra az 
igényelt támogatás összege 17.685,9 forint volt. A munkavégzést nagy mértékben 
befolyásolták az időjárási viszonyok, így a ténylegesen megvalósult feladat teljes költsége 
összesen 15.559,2 millió forintot tett ki. A fel nem használt támogatás visszautalása az 
elszámolás keretében 2014. I. negyedévében megtörtént. A 2012. évi közfoglalkoztatási 
program elszámolása 844,0 millió forinttal emelte meg az előirányzatot, a 2014. évi 
közfoglalkoztatási programok előlege pedig 116,5 millió forinttal.  
 
A vízügyi ágazat több alapvető tevékenységben tudta hasznosítani az országos 
közfoglalkoztatási program nyújtotta plusz munkaerőt, legyen szó az árvízvédelmi töltések, 
hullámterek, belvíz elvezető művek karbantartásáról, a csatornák rézsűjének megtisztításáról, 
a mederbe bedőlt fák kivágásáról, vagy az egyéb lefolyási akadályt képező anyagok 
eltávolításáról. Ezek során a közfoglalkoztatottak elsősorban a nehezen vagy egyáltalán nem 
gépesíthető, emberi erőforrást igénylő munkákat látták el. Parlagfű-irtási akcióra három 
időpontban került sor, május 13-17-én 7.454 fővel, június 24-28-án 9.524 fővel és július 22-
26-án 10.274 fővel. Ezek során rendre 8,386 km2, 10,744 km2, 11,567 km2 terület került 
lekaszálásra.  
 
A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem korlátozódott a fizikai munkára. A képzettebb 
munkavállalókat a vízügyi igazgatóságok sikeresen vonták be az adminisztrációs munkákba 
is, gazdasági illetve műszaki területeken egyaránt. A 2013-as év során a közfoglalkoztatási 
program keretén belül lehetőség adódott, hogy a közfoglalkoztatottak az árvízi védekezési 
feladatokba is bevonásra kerüljenek. 1.478 fő támogatta a védekezési tevékenységeket 
elsősorban homokzsák-töltéssel, ürítéssel, illetve őrszolgálattal összesen 657.381 
munkaórában. 
 
Az országos közfoglalkoztatási programban elvégezendő szakfeladatok szükségessé tették az 
alapszintű, valamint OKJ-s képzés tervezését, megvalósítását. Így a különböző fenntartási 
munkálatok mellett az oktatás is nagy hangsúlyt kapott, aminek eredményeként a dolgozók 
olyan képzettséget szereztek, amely hatékonyabbá teszi a vízügyi területen folytatott 
munkavégzési tevékenységüket. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási 
főösszege 16.428,9 millió forintról 134.742,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 
változását 5.625,8 millió forint előző évi maradvány, 112.199,9 millió forint saját bevétel, 
valamint 488,3 millió forint támogatás okozta. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 84 383,8 16 428,9 16 428,9 134 742,9 126 492,5 149,9% 93,9% 

ebből: személyi 
juttatás 

23 869,3 8 495,6 8 495,6 25 971,6 24 975,4 104,6% 96,2% 

Bevétel 74 143,2 2 929,9 2 929,9 115 129,8 114 519,0 154,5% 99,5% 

Támogatás  13 081,5 13 499,0 13 499,0 13 987,3 13 987,3 106,9% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

2 670,0 0,0 0,0 5 625,8 4 333,1 162,3% 77,0% 

Létszám (fő)  21 873 3 672 3 672 3 672 19 672 89,9% 535,7% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 16 428,9 2 929,9 13 499,0 8 495,6 3 672 
Az 1159/2013. (III. 28.) és az 1990/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján a 2013. évi 
bérkompenzáció összege 

398,2 0,0 398,2 313,6 0 

2013. évi Prémiumévek program 7,0 0,0 7,0 5,5 0 
Az 1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozattal 
biztosított forrás a Békés-megyei 
Ivóvízminőség-javító Program végrehajtására 

30,0 0,0 30,0 0,0 0 

Az 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozattal 
az agrárkár-megállapítással összefüggő 
feladatok fedezetére a Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól kapott támogatás 

2,0 0,0 2,0 0,0  0 

Az 1718/2013. (X. 9.) Korm. határozat szerint 
forrás átcsoportosítása  a KEOP forrásból 
megvalósított közös érdekeltségű 
hidrometeorológiai hálózat fenntartási 
költségeire 

-35,9 0,0 -35,9 0,0 0 

Az 1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat 
alapján NFM és BM fejezetek közötti 
átcsoportosítás a Győr-Gönyű Országos 
Közforgalmú kikötő tárgyú projekt 
megvalósítására 

29,1 0,0 29,1 0,0 0 

Az 1302/2013. (VI. 5.) Korm. határozattal 
biztosított forrás a 2013. évi tavaszi ár- és 
belvízvédekezési, vízkárelhárítási, 
helyreállítási feladatok finanszírozására 

4 410,8 4 410,8 0,0 982,5 0 
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Az 1601/2013. (IX. 3.) Korm. határozattal 
biztosított forrás a 2013. évi dunai árvízi 
védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal 
összefüggő kiadások finanszírozására 

4 144,4 4 144,4 0,0 883,6 0 

Az 1302/2013. (VI. 5.) és az 1792/2013. (XI. 
7.) Korm. határozattal biztosított forrás a 
dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő 
helyreállítási feladatok finanszírozására 

3 178,4 3 178,4 0,0 0,0 0 

Az 1610/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal 
biztosított forrás téli védekezési feladatokra, 
jégtörőhajók fenntartására és vízkárelhárítási 
tevekenység finanszírozására 

655,4 655,4 0,0 53,5 0 

2013. évi közfoglalkoztatási programok 17 685,9 17 685,9 0,0 12 886,1 0 

2012. évi közfoglalkoztatási programok 
elszámolása 

844,0 844,0 0,0 621,3 0 

2014. évi közfoglalkoztatási programok 
előlege 

116,5 116,5 0,0 16,5 0 

A Nemzeti Jogszabálytár működtetése 
fedezetének átadása a BM igazgatása részére 

-2,1 0,0 -2,1 0,0 0 

Vállalkozási tartalék és tevékenység 
eredménye 

107,5 107,5 0,0 25,9 0 

Fordított áfa technikai rendezése - 
előirányzatosítás irányító szervi hatáskörben 

9 161,1 9 161,1 0,0 0,0 0 

Intézményi többletbevétel előirányzatosítása 
irányító szervi hatáskörben 

2 056,4 2 056,4 0,0 284,1 0 

Terület alapú támogatás 141,7 141,7 0,0 12,5 0 
KEOP projektek finanszírozása 63 213,3 63 213,3 0,0 534,1 0 
Regionális Operatív programok támogatása 4 646,6 4 646,6 0,0 57,7 0 
Nemzetközi és határvizi projektek 1 787,1 1 727,1 60,0 71,0 0 
Gönyű nagyprojekt finanszírozása (NFÜ-n 
keresztül elnyert EU-s forrás) 

64,8 64,8 0,0 0,0 0 

Balatoni Fejlesztési Tanácstól átvett 
pénzeszköz pályázatra (Balaton) 

7,6 7,6 0,0 0,0 0 

Hozzájárulás a Fertő-tó levezető rendszer 
karbantartásához (Magyar-Osztrák Vízügyi 
Bizottság döntése értelmében államközi 
egyezmény útján Ausztria részéről biztosított 
forrás) 

11,6 11,6 0,0 0,0 0 

Külügyminisztériumtól kapott forrás az 
„Árvízvédelmi együttműködés Ukrajnával a 
DRS keretében” című projekt 
megvalósítására 

10,0 10,0 0,0 0,0 0 

Dolgozói kölcsön nyújtása 11,3 11,3 0,0 0,0 0 
Magyar-Szlovák Albizottság működésére a 
FETIVIZIG részére átadott maradvány 
előirányzatosítása 

0,2 0,2 0,0 0,0 0 

MVH támogatás 5,1 5,1 0,0 0,0 0 
Önkormányzati támogatás 0,2 0,2 0,0 0,0 0 
Maradványok igénybevétele 5 625,8 5 625,8 0,0 728,1 0 
Módosított előirányzat összesen 134 742,9 120 755,6 13 987,3 25 971,6 3 672 
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A személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzata 8.495,6 millió forint volt, a módosítások 
eredményeképp 25.971,6 millió forintra emelkedett. A személyi juttatások változásával 
egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti 
2.316,8 millió forintos eredeti előirányzata 5.074,2 millió forintra emelkedett. 
 
A személyi juttatás előirányzat változásait az EU-s projektek menedzsment kiadásainak 
megtérítése (652,8 millió forint), a 2013. évi bérkompenzáció (313,6 millió forint), a 2013. 
évi prémiumévek program (5,5 millió forint), a 2013. évi rendkívüli vízügyi közfeladatok 
ellátásának érdekében végzett védekezési tevékenység kiadásai (1.919,6 millió forint), az 
előző évi maradvány igénybevétele (728,1 millió forint), intézményi többletbevételből 
engedélyezett módosítás (284,1 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Program, és 
közfoglalkoztatási mintaprogramok (13.523,9 millió forint), valamint egyéb módosítások 
(48,4 millió forint, vállalkozási maradvány igénybevétele, többlettámogatás, területalapú 
támogatás igénybevétele) együttesen eredményezték. 
 
A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 24.975,4 millió forint volt (96%). Az 
előirányzat maradvány 996,2 millió forint, amelyből a közfoglalkoztatással összefüggő 
maradvány 657,2 millió forint, az EU-s projektekhez kapcsolódó maradvány 98,5 millió 
forint.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a teljesítés 
4.837,0 millió forint (95%), a maradvány 237,2 millió forint volt. 
 
A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás (pl. Erzsébet utalványok) került 
biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, ami év 
végére a többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.  
 
A dologi kiadások kiemelt eredeti előirányzata 4.813,0 millió forint volt, a módosítások 
eredményeképp 30.934,2 millió forintra emelkedett.  Az előirányzat változásait a védekezési 
tevékenység (6.312,2 millió forint), az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele 
(1.475,8 millió forint), a 2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Programra és 
közfoglalkoztatási minta programokra nyújtott támogatás (2.937,3 millió forint), az EU által 
finanszírozott projektek dologi kiadásai (4.629,6 millió forint), többletbevétel (1.555,7 millió 
forint) valamint egyéb módosítások (544,2 millió forint) együttesen eredményezték. A 
jelentős mértékű emelkedésben a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA technikai 
(pénzforgalom nélküli) rendezése önmagában 8.375,4 millió forint nagyságrendű volt, 
amelynek forrása a bevételi oldalon is ugyanekkora összegben jelenik meg. 
 
A teljesítés a dologi kiadások vonatkozásában 29.092,0 millió forint, az előirányzat 
maradvány 1.930,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 
kialakulásában jelentős tételek a közfoglalkoztatási programban 2013. évben az időjárási 
viszonyok miatt fel nem használt dologi kiadási előirányzatok, az EU-s pályázatokhoz 
kapcsolódó előlegekből 2013. évben ki nem fizetett tételek, valamint a rendkívüli helyzetek 
finanszírozása keretében kiutalt, de tárgyévben még fel nem használt dologi kiadási 
előirányzatok.  
 
Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, az előirányzat a 
módosítások eredményeképp 291,0 millió forintra emelkedett. Itt kerültek elszámolásra a 
késedelmi kamat kiadásai, a tanfolyam rendszerű képzések, a könyvvizsgálat, közbeszerzési- 
és végrehajtási díjak költségei. 
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A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 803,5 millió forint volt, mely az évközi 
előirányzat-módosításokkal 72.471,9 millió forintra emelkedett.  
 
Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:  

− az EU által finanszírozott projektek (64.745,2 millió forint); 
− a Sajó-völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő 

beruházások 2012. évi maradványának felhasználása (102,5 millió forint); 
− előző évi egyéb maradvány felhasználás (2.007,0 millió forint); 
− fordított áfa technikai rendezése (785,7 millió forint); 
− többletbevétel felhasználása (137,9 millió forint); 
− a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (motoros kisgépek 678,1 

millió forint értékben);  
− a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumtól átvett forrás felhasználása (29,1 millió forint); 
− a téli védekezés keretében megvalósított jégtörőhajó felújítások (296,8 millió forint); 
− tavaszi vízkár-elhárítási tevékenység miatti módosítás (308,0 millió forint Sió-zsilip és 

csatorna rekonstrukció); 
− a Dunai vészhelyzet miatt engedélyezett eszközbeszerzések (260,4 millió forint); 
− a Dunai vészhelyzet miatt engedélyezett helyreállítások (2.295,1 millió forint); 
− a Csoma János mérőhajó megvásárlása (22,6 millió forint). 

 
A felhalmozási kiadások maradványa 5.244,4 millió forint volt, amelyből 784,1 millió forint a 
felsőzsolcai beruházás kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 1.610,1 millió forint a 
rendkívüli helyzetek helyreállítási tevékenységének maradványa, 2.614,3 millió forint az EU-
s pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, a 
közfoglalkoztatási program felhalmozási maradványa pedig 235,9 millió forint. 
 
A saját bevételek eredeti előirányzata 2.929,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 
115.129,8 millió forint, a teljesítés 114.519,0 millió forint. 
 
Az intézményi bevétel 2.929,9 millió forintról 14.140,7 millió forintra nőtt, melyet az alábbi 
tételek eredményezték: 

− beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA; 
− mezőgazdasági vízszolgáltatás; 
− mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás; 
− pályázati dokumentációk díja; 
− töltésközlekedési engedélyek díja; 
− helyiségek bérbeadásának díjbevételei; 
− vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei; 
− vendégszoba hasznosításának díjbevétele; 
− alkalmazottak térítése; 
− közös üzemeltetésű épületek bevételei; 
− továbbszámlázott közüzemi díjak; 
− alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.); 
− áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.). 
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Az intézményi működési bevételek 14.506,8 millió forint összegben teljesültek. 
 
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a támogatásértékű működési 
bevételek módosított előirányzata 33.753,6 millió forintra emelkedett, teljesülése 33.516,3 
millió forint volt, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatási 
szerződésekkel biztosított 18.197,3 millió forintos, valamint a védekezési tevékenységekkel 
kapcsolatban fejezeti sorból megkapott 8.809,0 millió forintos összegének. A 
támogatásértékű felhalmozási bevételek 67.130,9 millió forintos bővülésében az EU-s 
projektek felhalmozási bevételei játszottak főszerepet (64.715,9 millió forint). 
 
A 2012. évi előirányzat maradvány tárgyévi felhasználásához 5.625,8 millió forint 
előirányzatosítása történt meg, melyből 4.333,1 millió forint összeg ténylegesen teljesítésre is 
került. A teljesítésből a személyi jellegű kiemelt előirányzat terhére 728,1 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére 
196,5 millió forint, dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 1.305,3 millió forint és 
felhalmozási kiemelt előirányzat terhére 2.103,2 millió forint került kifizetésre.  
 
A 2013. évben keletkezett maradvány 6.346,9 millió forint, ami az intézményi és 
vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. 
 
A 2013. év előtt és a 2013. évben keletkezett maradványból 7.372,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A 12 területi vízügyi igazgatóság és az OVF befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 
2013. december 31-én 344.799,5 millió forint, amely az előző évi értéket 57.705,6 millió 
forinttal haladja meg. A befektetett eszközök növekménye jelentős részben az OVF-nél 
realizálódott (40.710,6 millió forint), ami az EU-s támogatásból megvalósított 
nagyberuházások kivitelezésének eredménye. Tárgyévben mind a közfoglalkoztatási 
programból beszerzett eszközök értéke, mind a rendkívüli védekezésekhez kapcsolódó 
eszközbeszerzések, mind a védekezés utáni helyreállítási tevékenységek emelték a befektetett 
eszközök értékét. 
 
A készletek és a követelések állománya egy év alatt lényegesen nem változott. A 
pénzeszközök állománya viszont jelentősen, 8.024,2 millió forinttal emelkedett. A növekedés 
oka az év végén kiutalt helyreállítási források fel nem használása, valamint az EU-s és az 
egyéb pályázati források előlegeinek emelkedése. 
 
A kötelezettségek állománya egy év alatt 5.089,1 millió forintról 4.319,3 millió forintra 
csökkent; ezen belül a szállítói állomány 3.080,5 millió forintról 2.302,9 millió forintra. A 
változás fő oka, hogy év közben a források ütemesen érkeztek az Igazgatóságokhoz, a 
projektszámlák kifizetése felgyorsult. 
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2.008,7 millió forintról 2.016,4 millió 
forintra nőtt, köszönhetően a különféle projektek és az Országos Közfoglalkoztatási Program 
előfinanszírozásának és támogatási előlegének. 
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A vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2013. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 
10 területi vízügyi igazgatóság igen.  
 
Főbb vállalkozási tevékenységek: 

− Mérnöki szakvélemények készítése; 
− Vízrajzi adatszolgáltatások; 
− Mederfelmérés; 
− Fűtermés gépi kaszálása; 
− Gép, gépi berendezés gyártása; 
− Ipari gép berendezés javításából származó bevételek; 
− Vízi szállításból származó bevétel; 
− Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel; 
− Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése; 
− E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás; 
− Kamerás csővizsgálatok. 

 
A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.354,4 millió forint, a vállalkozási tevékenység 
megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 1.080,8 millió forint volt. A vállalkozási 
tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 

− A szerveknek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. 
− A szervek felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, társaság nem állt. 
− A szervek letéti számlával nem rendelkeztek. 
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20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
237778 Energia-racionalizálás 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 100,3 millió forint volt. 2013. évben a folyó évi 
törlesztésekből 110,5 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány összege 87,4 millió forint.  
 
A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a 
fejezet irányítása alá tartozó szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatására 
szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 
támogatására működtetett pályázat 2013. évre is meghirdetésre került. Célja olyan 
beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok 
üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, 
biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek 
mérséklését.  
 
A pályázaton azon Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek 
részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést 
megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját 
forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig 
megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik. 
 
A pályázatokra a 2013. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt bevétel, valamint az előző 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre. 
 
A BM/15851/2012. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 54 db pályázatot küldtek be az 
intézmények, 485,8 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható 
forrás a kiírás szerint összesen 133,5 millió forint volt. 
 
Értékelés során 9 db pályázat kizárásra került, a többi pályázat értékelésre került. 
Végeredményként 20 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 127,3 millió 
forint összegben került sor.  
 
Az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből rendelkezésre álló forrás 
lehetővé tette, hogy a pályázat eredményhirdetését követően további két pályázat – egyedi 
támogatási szerződés megkötésével – támogatásra kerüljön, így mindösszesen 148,6 millió 
forint került kiosztásra, 87,4 millió forint 2012. évi maradvány, valamint 61,2 millió forint 
2013. évi bevételi forrás terhére. 
 
2013. év során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2 db támogatási 
szerződését illetően 0,9 millió forint, továbbá a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 db 
szerződését illetően 4,3 millió forint fel nem használt támogatást fizetett vissza. A Készenléti 
Rendőrség 2 db szerződés keretében nyújtott 26,4 millió forint támogatását, a beruházás 
meghiúsulása miatt egy összegben visszautalta. A fel nem használt támogatások miatti 
visszafizetések eredményeképpen a 2013. évi felhasználás összege 117,0 millió forint. 
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2013. évben 80,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 
2014. évre kiírt energia-racionalizálási pályázat forrásául szolgál.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 135,1 100,3 100,3 197,9 117,0 86,6% 59,1% 

Bevétel 112,0 100,3 100,3 110,5 110,5 98,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 110,5 – – 87,4 87,4 79,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,3 100,3 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 87,4 87,4 0,0 0,0 

− bevétel előirányzatosítása 10,2 10,2 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 197,9 197,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,3 100,3 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 87,4 87,4 0,0 

− bevétel előirányzatosítása 10,2 10,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 197,9 197,9 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (16 db) 117,0   117,0 

Összes kifizetés 117,0   117,0 
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229825 Közrendvédelmi bírság 
 
A törvényi sornak 2013. évben eredeti előirányzata nem volt. 
 
A soron a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és 
beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 
2013-ban az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések 
pénzügytechnikai kezelése történt.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Előirányzat-maradvány  11,2 – - 0,0 0,0 0,0% - 

 
 
248590 Schengen Alap 
 
A törvényi sornak 2013. évben eredeti előirányzata nem volt. 
 
A sorról kivezetésre került a letéti számla 0,6 millió forint (1.976,39 EUR) összegű 
egyenlege. Az összeg a számla aktuális egyenlege után a korábbiakban összegyűlt kamatból 
adódik, mely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 0,6 0,0 - 0,0% 

Bevétel  0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

Módosítások jogcímenként          

− bevétel előirányzatosítása 0,6 0,6 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 0,6 0,6 0,0   
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− bevétel előirányzatosítása 0,6 0,6 0,0 

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

 
 
257412 Nemzetközi fizetési kötelezettség 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra.  
 
Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3,4 millió forint volt, amely 
év közben meghiúsult, ezért az év közben meghiúsult, kötelezettségvállalás alól felszabadult 
maradvány összege az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján elvonásra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  9,2 0,0 0,0 3,4 3,4 37,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  9,2 – 0,0 3,4 3,4 37,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 3,4 3,4 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 3,4 3,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása  3,4 3,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3,4 3,4 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (BM igazgatása) 3,4 - 3,4 

Összes kifizetés 3,4 - 3,4 

 
 
284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 
 
A 2013. évi költségvetési törvényben 610,0 millió forint kiadási előirányzat került 
jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 92,7 millió forint állt 
rendelkezésre, továbbá év közben 152,0 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés 
címén. 2013. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 208,6 millió forint került felhasználásra, 
104,7 millió forint támogatás forrás terhére (melyből 99,4 millió forint előirányzat-
átcsoportosítás formájában került felhasználásra), 61,8 millió forint előző évi maradványból, 
illetve 42,1 millió forint a befolyt visszafizetések terhére. A soron EU támogatás terhére 2013. 
évben 114,9 millió forint került kifizetésre. 
 
A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2013. évben: 
 
- Európai Migrációs Hálózat: Az Európai Unió minden tagország számára 

meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek 
finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás 
bevonásával kell kiegészíteni. Az EMH 2012. évi programjának megvalósítása 
céljából 2013. évben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítésére 
került sor 6,3 millió forint összegben maradvány forrás terhére. 

- A TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 azonosító számú projekt kapcsán a BM igazgatása 
részére történő átutalással a projekt terhére el nem számolható költségek fedezeteként 
0,2 millió forint átutalása történt meg, maradvány forrás terhére. 

- Az EUSZA projekt kapcsán felvételre került munkatárs bérének megtérítése történt 
meg a BM Igazgatás részére 3,7 millió forint összegben, maradvány forrás terhére. 

- A TÁMOP 2.1.6 azonosító számú, „Újra tanulok” című projekt kapcsán a BM 
igazgatása részére, a projekt terhére el nem számolható költségek fedezeteként 9,5 
millió forint átutalása történt meg, maradvány fedezetből. 

- A minisztériumok 2010. évi szervezeti átalakítása következtében a KIM-mel kötött 
megállapodás értelmében a törvényi sor 2010. évi előirányzata terhére folyósított 
visszatérült támogatások megosztásra kerültek a BM és a KIM között. Ebből adódóan 
az egyes visszatérült forrásokból a KIM részére átadásra került 42,1 millió forint a 
2013. évben befolyt visszafizetések terhére. 

- A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósítandó 
„Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság, valamint a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeiben” 
című projektek kapcsán felmerült, a projekt terhére el nem számolható költségek 
fedezetére (tanúsítvány díjának térítése) 5,0 millió forint került átutalásra a BM 
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igazgatása részére, maradvány forrás terhére. 
- A Belügyminisztérium partnerként vett részt az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a 

bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű egyedi programjának 2009. évi allokációjából 
támogatást nyert JLS/2009/ISEC/AG/207 számú „Integrált megközelítés a munkaerő 
kizsákmányolás megelőzésére a származási- és célországokban” című projektben („Ro 
lab expl”), amellyel összefüggésben 3,0 millió forint támogatás forrás terhére került 
kifizetésre. 

- Az Európai Bizottság által meghirdetett EuropeAid/131088/C/ACT/Multi számú 
„Thematic Programme of cooperation with third countries in the areas of Migration 
and Asylum” kiírásra a Belügyminisztérium által benyújtott ún. Concept Note-ot a 
Bizottság kiválasztotta, és az ez alapján elkészített ”Eastern Partnership cooperation in 
the fight against irregular migration – Supporting the implementation of the Prague 
Process Action Plan (EaP – SIPPAP)” című projekt kapcsán önrész továbbadása 
történt meg az ICMPD részére 2,3 millió forint összegben támogatás forrás terhére. 

- Az „önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP-1.1.20-2012-
2012-0001 projekt kapcsán webes felület fejlesztéséhez 20,5 millió forint átadására 
került sor a BM igazgatása részére maradvány forrás terhére. 

- A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igénye alapján az „OPENWEHR – 
Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán” elnevezésű projekt sikeres 
megvalósítása érdekében az Igazgatóság részére likviditási támogatásként 30,0 millió 
forint átadása történt meg előirányzat átcsoportosítással támogatás forrás terhére.  

- A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Operatív Program keretében támogatást nyert „Magyar-román 
határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése – MALOMFOK-ROIT” 
elnevezésű projekt megvalósításához. Az igazgatóság részére 30,0 millió forint 
átadása történt meg előirányzat átcsoportosítással támogatás forrás terhére, mely 
összeg 2013. évben átcsoportosítás formájában visszatérült. 

- Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság határon átnyúló projektet valósít meg 
„DEWIPS” címmel. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az Igazgatóság részére 
30,0 millió forint átadása történt meg előirányzat átcsoportosítással támogatás forrás 
terhére. 

- Az ÁROP-1.1.19 „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a 
Belügyminisztériumban” című projekt vonatkozásában a BM igazgatása részére – 
engedély alapján 1,3 millió forintból – 0,8 millió forint átadása történt meg előirányzat 
átcsoportosítással támogatás forrás terhére. 

- Az Országos Rendőr-főkapitányság részére, az „Infopolex koordinációs 
kezdeményezés”, a „CARIN – Camden Vagyon-visszaszerzési Ügynökségközi 
Hálózat konferenciák 2012-ben”, és a „FIMATHU – Magyarországot és Ausztriát 
érintő illegális Migráció elleni küzdelem” című projekteket érintően vissza nem 
térítendő támogatásként összesen 23,6 millió forint előirányzat átcsoportosítással 
került átadásra, támogatás forrás terhére. 

- Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési ciklusának forrásai terhére 
Magyarország által megpályázni tervezett fejlesztések egy része a Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzései közé tartozik. A fejlesztési 
költségek elszámolhatósága érdekében teljesíteni kell a „Kockázatmegelőzés és 
kockázatelemzés: Nemzeti vagy regionális kockázatfelmérés megléte 
katasztrófavédelem céljából, figyelembe véve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást” ex-ante feltételt. Felállításra került egy munkacsoport, amelynek a 
vezetését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el, így részükre 15,0 
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millió forint átadására került sor előirányzat átcsoportosítással, támogatás forrás 
terhére. 

 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 11,0 millió forint az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványból 5,6 millió forint az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került.  
 
A 2013. évi maradvány összege 236,0 millió forint, amelyből 206,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 29,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványként jelentkezik. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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   121,6 610,0 610,0 755,3 224,1 184,3% 29,7% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel   27,4 410,0 410,0 562,0 266,8 973,7% 47,5% 

Támogatás   48,6 200,0 200,0 100,6 100,6 207,0% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  110,0 – – 92,7 61,8 56,2% 66,7% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 610,0 410,0 200,0   
Módosítások jogcímenként          

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 92,7 92,7 0,0   

− előirányzat átadás BM igazgatása részére -0,8 0,0 -0,8   

− előirányzat átadás ORFK részére -23,6 0,0 -23,6   

− előirányzat átadás OKF részére -15,0 0,0 -15,0 -0,1 
− előirányzat átadás Vízügyi Igazgatóságok (3 
intézmény) részére 

-90,0 0,0 -90,0   

− visszatérülés Vízügyi Igazgatóságoktól (KÖVIZIG) 30,0 0,0 30,0  

− visszatérült kölcsön előirányzatosítása 152,0 152,0 0,0   
2013. évi módosított előirányzat 755,3 654,7 100,6 -0,1 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 610,0 410,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

 = meghatározott feladatra -99,4 0,0 -99,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 92,7 92,7 0,0 

− visszatérült kölcsön előirányzatosítása 152,0 152,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 755,3 654,7 100,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 70,9  0,0 70,9 

− más fejezet intézménye (1 db) 42,1  0,0 42,1 

− egyéb (nemzetközi szervezet, maradványelszámolás,  
MNB) (3 db) 

111,1  0,0 111,1 

Összes kifizetés 224,1 0,0 224,1 

 
 
229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra. 
 
Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a 
biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. 
 
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó 
befizetések pénzügytechnikai kezelése történt. 
 
 
242701 Területrendezési feladatok 
 
A törvényi sor 2013. évi kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzatra az 1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározat alapján összesen 9,0 millió forint 
maradvány került visszahagyásra. Így az előirányzaton felhasználható forrás a 2013. évben 
összesen 59,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
alapján meghatározott és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben megnevezett 
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területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. A törvényi sor eredeti kiadási 
és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv alapján történik. 
 
Az eredeti előirányzat terhére 2013. évben az alábbi kötelezettségvállalások történtek: 
 
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-vel, illetve a Lechner 
Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal: 
- Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) felülvizsgálata és 

módosításának előkészítése: 37,6 millió forint (Az OTrT módosítását az Országgyűlés 
2013. december 9-én elfogadta). 

 
A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal: 
- Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) feladatok 

(nemzeti beszámoló a „Területi demokráciáról”, Nemzeti Jelentés a területi 
tervezésről, valamint szakmai támogatás a CEMAT munkájában való részvételhez) 2,9 
millió forint; 

- A tájrendezési tervek szakági munkarész tematikájának felülvizsgálata: 2,5 millió 
forint; 

- A területrendezés és az éghajlatváltozás összefüggéseivel kapcsolatos tanulmány 
elkészítése: 2,0 millió forint; 

- Balatonfüred vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosításának előkészítése: 2,0 
millió forint; 

- Területrendezési szakértői feladatok: 3,0 millió forint. 
 
Az előirányzatra az 1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározat alapján visszahagyott 9,0 millió 
forint maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra: 
 
- Az OTrT módosítását ismertető magyar és angol nyelvű kiadvány elkészítése: 1,3 

millió forint; 
- Összefoglaló ismertető készítése az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvény módosításának elfogadását követően a környezeti szempontok, a 
környezeti értékelés figyelembevételéről OTrT módosításának elfogadását követően: 
2,0 millió forint; 

- A Balaton törvény módosításával kapcsolatos szakmai előkészítés: 2,8 millió forint; 
- Az Agglomerációs törvény módosításának előkészítése: 2,9 millió forint. 

 
Az előirányzat 2013. évi módosított előirányzata 67,8 millió forint, melyből 38,3 millió forint 
teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben 20,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 8,8 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 94,5 50,0 50,0 67,8 38,3 40,5% 56,5% 

Bevétel  0,8 0,0 0,0 8,8 8,8 1100,0% 100,0% 

Támogatás  0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 – 100,0% 

Előirányzat-maradvány 94,5 – 0,0 9,0 0,0 0,0% 0,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0 0,0 50,0  - 
Módosítások jogcímenként        - 
Maradvány előirányzatosítása 9,0 9,0 0,0  - 

Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás 
visszafizetése) 

8,8 8,8 0,0  - 

2013. évi módosított előirányzat 67,8 17,8 50,0  - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  50,0 0,0 50,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Maradvány előirányzatosítása 9,0 9,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás 
visszafizetése) 

8,8 8,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 67,8 17,8 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (2 db) 38,3 0,0 38,3 

Összes kifizetés 38,3 0,0 38,3 
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223702 Építésügyi célelőirányzat  
 

A bírságbevételek központosítása miatt az előirányzat 2012. január 1-től, mint eredeti 
előirányzattal nem rendelkező előirányzat szerepel.  
 
Az előirányzat eredeti célja szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. § rendelkezése alapján az épített környezet 
alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására és finanszírozására 
szolgált. 
 
Az előirányzaton a 2013. évben kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzaton a korábbi 
években keletkezett kötelezettségek kifizetése és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése 
történik.  
 
Az előirányzat 2013.évi maradványa 154,5 millió forint, ebből  

− 105,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (előző évekről áthúzódó, bírság 
visszafizetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások);  

− 49,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetett támogatási összegekből 
tevődik össze. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 965,2 0,0 0,0 293,3 138,8 14,4% 47,3% 

Bevétel 74,9 0,0 0,0 49,2 49,2 65,7% 100,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Előirányzat-maradvány 965,2 – 0,0 244,1 138,8 14,4% 56,9% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

Módosítások jogcímenként         

- 2012.évi maradvány 244,1 244,1 0,0 0,0 
- Működési célú pénzeszköz átvétel - központi 
költségvetési szervtől 

21,3 21,3 0,0 
0,0 

- Működési célú pénzeszköz átvétel - államháztartáson 
kívülről 

23,0 23,0 0,0 
0,0 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 
államháztartáson kívülről 

4,9 4,9 0,0 
0,0 

2013. évi módosított előirányzat 293,3 293,3 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2014.évi maradvány 244,1 244,1 0,0 

- Működési célú pénzeszköz átvétel - központi költségvetési szervtől 21,3 21,3 0,0 

- Működési célú pénzeszköz átvétel - államháztartáson kívülről 23,0 23,0 0,0 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - államháztartáson kívülről 4,9 4,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 293,3 293,3 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (7 db) 34,6   34,6 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 0,6   0,6 

 

Visszafizetett építésügyi bírság 2,7   2,7 

 

1356/2013. (VI.24.) kormányhatározat teljesítése - 
maradványelvonás 

88,4   88,4 

 

1862/2013. (XI.19.) kormányhatározat teljesítése - 
maradványelvonás 

12,4   12,4 

 

1965/2013. (XII.17.) kormányzatározat teljesítése - 
maradványelvonás 

0,1   0,1 

Összes kifizetés 138,8 0 138,8 

 
 
232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (302,1 millió forint) növekedett az előirányzat. 

• 2012. évi maradvány összege       177,6 millió forint 
• Többletbevétel előirányzatosítása (fel nem használt  

támogatás visszautalása)           124,5 millió forint 
 
2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló 
kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m3 vörösiszap 
és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, 
de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is.  Több mint 
300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 
1000 hektárnyi termőföld szennyeződött. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. 
határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet 
értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, 
illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja. 
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Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 8,4 millió forint volt, amely a megkötött 
támogatási keret-megállapodás alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
részére került átutalásra, továbbá a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján (166,5 millió 
forint) és az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján (1,6 millió forint) elvonásra került.
   
A keletkezett maradvány összege 125,7 millió forint, amelyből 3,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terheltnek minősül. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 1 741,1 0,0 0,0 302,1 176,5 10,1% 58,4% 

Bevétel 46,5 0,0 0,0 124,5 124,5 267,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 1 741,1 – 0,0 177,6 176,5 10,1% 99,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - Többletbevétel előirányzatosítása 124,5 124,5 0,0 0,0 
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 177,6 177,6 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 302,1 302,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Többletbevétel előirányzatosítása  124,5 124,5 0,0 

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása   177,6 177,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 302,1 302,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (3 db) 176,5 - 176,5 

Összes kifizetés 176,5 - 176,5 
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296235 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 
 
A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt. 
 
Az előző évi maradvány összege 2,3 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem 
terhelt, és az 1356/2013. (VI. 24.)  Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 2,3 2,3 - 100,0% 

Bevétel  2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Előirányzat-maradvány  0,0 – - 2,3 2,3 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 2,3 2,3 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 2,3 2,3 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 2,3 2,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2,3 2,3 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (maradványelvonás) 2,3 0,0 2,3 

Összes kifizetés 2,3 0,0 2,3 
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296246 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 
 
Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. 
 
Az előirányzat eredeti célja az építésügyi monitoring rendszer létrehozásának, valamint az E-
közmű kialakításának támogatása.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzaton a korábbi években keletkezett 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a 2013. évben elvonásra 
került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 195,1 0,0 0,0 4,9 4,9 2,51% 100,00% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Előirányzat-maradvány 195,1 – 0,0 4,9 4,9 2,51% 100,00% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 0 
Módosítások jogcímenként         
2012. évi maradvány 4,9 4,9 0 0 
2013. évi módosított előirányzat 4,9 4,9 0 0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 4,9 4,9 0 

2013. évi módosított előirányzat 4,9 4,9 0 

 
 
 
 
 
 

1893



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve)       

 1356/2013. (IV. 24.) Kormányhatározat teljesítése - 
maradányelvonás  

4,9   4,9 

Összes kifizetés 4,9   4,9 

 
 
297068 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra.  
 
Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 49,2 millió forint volt, amely 
a RobotZsaru rendszer miniszteri döntésen alapuló újrafejlesztésének támogatása  tárgyban 
megkötött szerződés teljesítésére került kifizetésre. Az alkalmazás újrafejlesztése a 
RobotZsaru rendszer működésének hatékonyságát biztosítja az elektronikus közigazgatás 
kiterjesztésével, az adminisztratív terhek csökkentésével és a költséghatékonyság javításával. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 756,1 0,0 0,0 49,2 49,2 6,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 756,1 – 0,0 49,2 49,2 6,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 49,2 49,2 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 49,2 49,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása  49,2 49,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 49,2 49,2 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− más fejezet intézménye (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem) 

49,2 - 49,2 

Összes kifizetés 49,2 - 49,2 

 
 
302191 Közfoglalkoztatás támogatása 
 
A közfoglalkoztatási programok finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatnak 
eredeti előirányzata nem volt.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,2 millió forint maradvány az 1356/2013. 
(VI. 24.) Korm. határozat alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal javára került 
átcsoportosításra.  
 
Az előirányzaton 81,9 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, 
melynek forrása a közfoglalkoztatási programok 2011. évi elszámolása NGM-nek történő 
benyújtását követően kimutatott, jogtalanul igénybevett állami támogatás 2013. évi 
visszafizetéséből származó többletbevétel volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 1 913,4     0,3   0,2   0,0% 66,7% 

Bevétel 1 007,5       0,1   0,1   0,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 906,1     0,2   0,2   0,0% 100,0% 

  
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat         

Módosítások jogcímenként         

 - 2012. évi maradvány  0,2   0,2       

 - Működési többletbevétel  0,1   0,1       

2013. évi módosított előirányzat 0,3   0,3       
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat       

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány  0,2   0,2     

 - Működési többletbevétel  0,1   0,1     

2013. évi módosított előirányzat 0,3   0,3     

  
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (BM BÁH) 0,2   0,2 

Összes kifizetés 0,2   0,2 

 
 
302624 Építésügyi feladatok 
 
A törvényi sor 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 495,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzatra az 1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározat alapján összesen 103,9 millió 
forint maradvány került visszahagyásra. Így az előirányzaton felhasználható forrás a 2013. 
évben összesen 598,9 millió forint volt. 
 
Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 50. § rendelkezése alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi 
eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja. 
 
A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv 
alapján történik. A feladatterv tervezése során az előirányzat legalább 80%-át közigazgatási 
feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell. Az 
előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható. Az 
előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével is történhet. 
 
A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatából 2013. december 31-ig 494,8 
millió forint került lekötésre. A kötelezettségvállalások közül kiemelt szakmai jelentőségűek 
az alábbiak: 

• A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-vel: 
− az ÉTDR rendszer működtetésére kötött 37,5 millió forint összegű szerződés; 
− az URBACT II program első szintű ellenőrzési feladatainak ellátására kötött 3,8 

millió forint összegű szerződés. 
• A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal: 
− az ÉTDR rendszer működtetése: 38,1 millió forint összegű szerződés; 
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− az Országos elektronikus építésügyi nyilvántartási rendszer elektronikus 
szolgáltatásai támogatása: 90,0 millió forint összegű szerződés; 

− az ÉTDR fenntartási, fejlesztői rendszertámogatási szolgáltatásainak elvégzése, az 
ÉTDR rendszer fejlesztése: 29,7 millió forint összegű szerződés; 

− az Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) Nemzeti Fókuszponti feladatok 
ellátása: 10,0 millió forint összegű szerződés; 

− az URBACT II program disszeminációs ponti feladatainak ellátása: 6,1 millió 
forint összegű szerződés; 

− az ÉTDR rendszer fejlesztése: 24,8 millió forint összegű szerződés. 
• Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel: 

a hatósági ellenőrzési feladatok támogatására vonatkozó, 39,0 millió forint összegű 
támogatási szerződés. 

• A Balatoni települések teleprendezési eszközei készítésének, módosításának 
támogatására kötött támogatási szerződések 16,3 millió forint értékben.  

• A szakmai kamarákkal összesen 123,3 millió forint összegben kötött támogatási 
szerződések.  

 
Az előirányzatra az 1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározat alapján visszahagyott 103,9 
millió forint maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra: 

− 47,0 millió forint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításával, és a Lechner 
Lajos Tudásközpont kialakításával kapcsolatban az örökségvédelmi kutatással 
foglalkozó személyek elhelyezéséhez szükséges építési beruházásra a Lechner Lajos 
Tudásközpont épületében; 

− 10,0 millió forint az Építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra a 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) sz. feladatokra, különösen az E-Építési napló 
bevezetésével összefüggő oktatási feladatokra. A feladat végrehajtására szakmai 
kamarák, szervezetek bevonásával került sor.  

− 5,5 millió forint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokkal azonos 
célra, ezen belül különösen az E-Építési napló bevezetésével összefüggő – különösen 
a kis-, és mikrovállalkozásokat érintő – oktatási feladatok támogatására. A feladat 
végrehajtására szakmai kamarák, szervezetek, kisvállalkozások bevonásával került 
sor.  

− 41,4 millió forint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokkal azonos 
célra, ezen belül különösen a szakmagyakorlási, az építésfelügyeleti és építésügyi 
hatósági tevékenységgel kapcsolatos oktatási, továbbképzési feladatok támogatására. 
A feladat végrehajtására szakmai kamarák, szervezetek, kisvállalkozások bevonásával 
került sor.  

 
Az előirányzat 2013. évi módosított előirányzata 846,1 millió forint, melyből 611,7 millió 
forint teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben 230,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 3,8 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 230,7 495,0 495,0 846,1 611,7 265,1% 72,3% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 86,8 86,8 - 100,0% 

Támogatás 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 264,3 247,5 - 93,6% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 495,0 0,0 495,0  - 
Módosítások jogcímenként        - 
Maradvány előirányzatosítása 264,3 264,3 0,0  - 

Bevétel előirányzatosítása [1356/2013. Korm. hat. (IV. 
24.) alapján Építésügyi célelőirányzatról 
átcsoportosítással visszahagyott kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány] 

86,8 86,8 0,0  - 

2013. évi módosított előirányzat 846,1 351,1 495,0  - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  495,0 0,0 495,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Maradvány előirányzatosítása 264,3 264,3 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása [1356/2013. Korm. hat. (IV. 24.) alapján 
Építésügyi célelőirányzatról átcsoportosítással visszahagyott 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány] 

86,8 86,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 846,1 351,1 495,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (4 db) 7,0 0,0 7,0 

− nonprofit társaság ( 8 db) 371,0 0,0 371,0 

− gazdasági társaság (23 db) 84,0 0,0 84,0 

− egyéb (megjelölve)       

 1862/2013. Korm. hat. (XI. 19.) alapján a 
meghiusúlt maradvány befizetése (1 db) 

2,5 0,0 2,5 

 Köztestület (6 db) 124,0 0,0 124,0 
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 Magánszemély (1 db) 6,0 0,0 6,0 

 Más fejezet intézménye (1 db) 1,5 0,0 1,5 

 Saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 0,1 0,0 0,1 

 Társadalmi szervezet (5 db) 15,6 0,0 15,6 

Összes kifizetés 611,7 0,0 611,7 

 
 
302635 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 
 
A törvényi sor 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 150,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat felhasználásának célja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet, 
valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő 
dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. 
(II. 5.) Korm. rendelet szabályozási körébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, 
hasznosítási, kezelési és archiválási feladatok, továbbá a nyilvántartási rendszer fejlesztési 
feladatainak finanszírozása.  
 
A feladat végrehajtása érdekében a teljes 150,0 millió forint két közszolgáltatási szerződés 
keretében került lekötésre: 

• a 2013. január 1. – 2013. április 12. közötti időszakra vonatkozóan a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal; 

• a 2013. április 13. – 2013.december 31. közötti időszak tekintetében a Lechner Lajos 
Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 2013. április 13. napon történt hatályba lépése 
következtében a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 
A feladatellátás folyamatos volt, a szerződések keretében az alábbi feladatok kerültek 
végrehajtásra: 
 
1. Adat- és dokumentum beszerzési feladatok: kurrens állományok nyilvántartásának vezetése, 
elektronikus dokumentumfogadó rendszer üzemeltetése, tervek fogadása, feldolgozása és 
nyilvántartásba vétele, építés-műszaki tervdokumentációk fogadása, feldolgozása, digitális 
területrendezési tervek fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, településrendezési eszközök 
fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, területrendezési hatósági eljárások fogadása, 
feldolgozása és szolgáltatása, kurrens állományok kezelése, archív állományok 
nyilvántartásának vezetése, archív állományok kezelése. 
 
2. Dokumentációs központ szolgáltatásai: szolgáltatástípusok, dokumentumszolgáltatás – 
betekintés, információkutatás, másolatszolgáltatás, tervdokumentumok szolgáltatása, 
szakkönyvtár üzemeltetése, ügyfélszolgálat működtetése. 
 
3. Tájékoztatási és Szakmai Kapcsolattartási feladatok: E-építés portál működtetése, 
üzemeltetés, információgyűjtés, frissítés, archiválás, építésügyi portál fejlesztése, építésügyi 
portál – hatósági aloldal üzemeltetése, fordítás, URBANDATA. 
 
4. Épület fenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása 
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5. Beszerzések: dokumentumtárolással és szolgáltatással összefüggő beszerzések, az integrált 
dokumentumkezelő-rendszer (HunTéka) működéséhez kapcsolódó szolgáltatások és 
beruházások, ügyféltér működéséhez szükséges beszerzések, dokumentációs központ Budafoki 
úti épületének működtetéséhez szükséges beruházások. 
 
Az előirányzat 2013. évi módosított előirányzata 163,9 millió forint, melyből 159,9 millió forint 
teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben 3,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 
0,1 millió forint – késedelmi pótlékból származó bevételekből képződött – 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 136,2 150,0 150,0 163,9 159,9 117,4% 97,6% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 100,0% 

Támogatás 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 13,8 13,8 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0  - 
Módosítások jogcímenként         - 
Maradvány előirányzatosítása 13,8 13,8 0,0  - 
Bevétel előirányzatosítása (kamat befizetés) 0,1 0,1 0,0  - 
2013. évi módosított előirányzat 163,9 13,9 150,0  - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  150,0 0,0 150,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Maradvány előirányzatosítása 13,8 13,8 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (kamat befizetés) 0,1 0,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 163,9 13,9 150,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (2 db) 159,9 0,0 159,9 

Összes kifizetés 159,9 0,0 159,9 

 
 
256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat eredeti rendeltetési célja szerint a nem kielégítő védképességű elsőrendű 
árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi 
biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását 
szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a 
projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák 
valósultak meg. Az előirányzat terhére 2013. évben új kötelezettségvállalás nem keletkezett. 
 
A 2012. évi feladatok megvalósítására a 211,9 millió forint eredeti előirányzat állt 
rendelkezésre, mely összeg megállapodással átadásra került a 12 db területi vízügyi 
igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére. 
 
Az elszámolás keretében 4,2 millió forint fel nem használt támogatás visszautalásra került a 
fejezeti kezelésű előirányzat javára, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 69,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0% 0,0% 

Bevétel 69,2 0,0 0,0 4,2 4,2 6,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

 - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

4,2  4,2  0,0  -  

2013. évi módosított előirányzat 4,2  4,2  0,0  -  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

4,2 4,2 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye  0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
 
256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.  
 
Az előirányzat felhasználható a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó 
vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett 
védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés 
alapján preventív feladatok elvégzésére, az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek 
biztosítására, a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire. 
 
Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 680,1 millió forint volt, 
amely az 1610/2012. (XII. 18.) számú Korm. határozattal került biztosításra téli védekezésre 
való felkészülésre, vízminőségi kárelhárításra, valamint jégtörőhajók üzemeltetési 
feladatainak ellátására.  
 
A 680,1 millió forint összegű többlettámogatásból 678,1 millió forint a vízügyi igazgatóságok 
és az OVF, 2,0 millió forint pedig az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére került átadásra. Az elszámolási 
kötelezettség keretében visszautalásra került 22,7 millió forint, melyből az 1765/2013. (X. 
25.) Korm. határozat szerint 10,7 millió forint – mint kötelezettségvállalás meghiúsulása miatt 
felszabadult maradvány – átcsoportosításra került a BM igazgatása részére, a fennmaradó 12,0 
millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
Fentiek alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradványból pénzügyileg 657,4 millió 
forint teljesült. 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. §-a és 
5. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 
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– az árvíz- és a belvízvédekezési, a vízkárelhárítási, a helyreállítási, valamint a márciusi 
rendkívüli időjárással összefüggő kiadások finanszírozásáról szóló 1302/2013. (VI. 5.) 
számú Korm. határozat szerint 15.000,0 millió forint, 

– a dunai árvízi védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal összefüggő kiadások 
finanszírozásáról szóló 1601/2013. (IX. 3.) számú Korm. határozat szerint további 
5.323,5 millió forint, 

– a tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő 
feladatok finanszírozásáról szóló 1792/2013. (XI. 7.) számú Korm. határozattal 
további 2.678,5 millió forint  

összeggel történő túllépését. 
 
A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből mindösszesen 22.999,9 millió forint került 
lehívásra. 
 
A 260,0 millió forint eredeti előirányzatból, a 22.999,9 millió forint keretemelésből, valamint 
a 160,1 millió forint bevétel terhére az alábbi feladatok valósultak meg: 
 
2013. évi tavaszi ár- és belvíz védekezési feladatok: 

− A 2013. évi tavaszi ár- és belvíz védekezési feladatok végrehajtásában a vízügyi 
igazgatóságok, az OVF és a BM OKF vett részt, melyhez 5.204,9 millió forint 
támogatás került biztosításra, melyből 695,6 millió forint visszautalásra került a 
fejezeti kezelésű elszámolási számlára. A visszautalásra került összegekre 
vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (4a) bekezdése szerinti kamat került megállapításra, melyet 
az érintett intézmények mindösszesen 4,9 millió forint összegben megfizettek. 

− A fel nem használt támogatás terhére 500,0 millió forint beszámításra került a dunai 
árvíz helyreállítási feladatainak finanszírozására. 

− A 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezésben 35 vízgazdálkodási társulat is végzett 
elrendelés alapján belvízvédelmi feladatokat, melyhez támogatási szerződés keretében 
728,8 millió forint került biztosításra, ebből 364,4 millió forint előlegként folyósításra 
került részükre, melyből 27 ezer forint visszautalásra került fel nem használt 
támogatásként. 

− A feladat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 129,0 millió forint. 
 

2013. évi márciusi rendkívüli időjárással összefüggésben végzett feladatok: 
− A 2013. évi márciusi rendkívüli időjárással összefüggésben 596,0 millió forint átadása 

történt meg a BM OKF, az ORFK, a TEK, valamint a Honvédelmi Minisztérium 
részére. 

 
2013. évi dunai árvízi védekezés feladatok: 

− A 2013. évi dunai árvízi védekezésben a Belügyminisztérium és az irányítása alá 
tartozó szervek mellett a társtárcák és az irányításuk alá tartozó szervezeteik is részt 
vettek, így: a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium. A védekezési kiadások finanszírozására a részt vevő 
fejezetek, valamint az irányításuk alá tartozó intézményeik részére mindösszesen 
13.924,7 millió forint támogatás került biztosításra, melyből 9,2 millió forint 
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visszautalásra került a fejezeti kezelésű elszámolási számlára fel nem használt 
támogatásként. 

− A Legfőbb Ügyészség által biztosított 0,7 millió forint átadásra került a BM OKF 
részére az árvízi védekezési kiadások finanszírozására. 

− Az önkormányzatok védekezési feladatok költségeihez biztosított 117,6 millió forint 
összegű hozzájárulása átadásra került a BM OKF Gazdasági Ellátó Központja részére. 

− A feladat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 9,2 millió forint. 
 

2013. évi dunai árvízi helyreállítási feladatok: 
− A 2013. évi dunai árvíz helyreállítási feladatok költségeinek finanszírozására 3.178,4 

millió forint került biztosításra a vízügyi igazgatóságok és az OVF részére, figyelembe 
véve a tavaszi ár- és belvízvédekezési feladatokra biztosított 500,0 millió forintot is. 

 
A 2013. év tekintetében előre nem látható kiadások fedezetének finanszírozása során a 
Magyar Államkincstár javára – a 2013. évi dunai árvízi veszélyhelyzet, a márciusi rendkívüli 
időjárási helyzet, valamint a 2013. évi tavaszi ár- és belvízvédekezés finanszírozásához 
kapcsolódóan – fizetendő pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 58,6 millió forint került 
átadásra a BM igazgatása részére. 

 
Az eredeti előirányzat, valamint a korábbi évek fel nem használt támogatásaiból visszautalt 
összegekből (összesen 36,9 millió forint) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
további 137,2 millió forint. 

 
Az előirányzaton összesen 691,5 millió forint maradvány keletkezett. 
A 404,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az alábbi feladatok 
valósultak meg: 

− A vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési 
feladatok fennmaradó, 364,4 millió forint összegű biztosítása. 

− A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére 
17,4 millió forint került biztosításra vízminőségvédelmi kárelhárítás feladatokra. 

− A 2013. évi belvízvédelmi és vízminőség-védelmi feladatok támogatására három 
vízügyi igazgatóság részére, mindösszesen 22,3 millió forint összegű biztosítása. 
 

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa mindösszesen 287,4 millió 
forint. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 5 324,4 260,0 260,0 1 100,2 23 408,5 439,6% 2127,7% 

Bevétel 5 064,4 0,0 0,0 160,1 160,1 3,2% 100,0% 

Támogatás 940,1 260,0 260,0 260,0 23 259,9 2474,2% 8946,1% 

Előirányzat-
maradvány 

- - - 680,1 668,1 - 98,2% 

 

1904



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 260,0    260,0  0,0  
Módosítások jogcímenként          
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 680,1  680,1  0,0  0,0  

 - Legfőbb Ügyészségtől kapott többlet az árvízi 
védekezés kiadásaira 

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

 - Önkormányzatok hozzájárulása az árvízi védekezés 
kiadásaihoz 

117,6  117,6  0,0  0,0  

 - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel) 

41,8  41,8  0,0  0,0  

2013. évi módosított előirányzat 1 100,2  840,2  260,0  0,0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  260,0 0,0 260,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−  2012. évi maradvány előirányzatosítása 680,1 680,1 0,0 

− Legfőbb Ügyészségtől kapott többlet az árvízi védekezés kiadásaira 0,7 0,7 0,0 

− Önkormányzatok hozzájárulása az árvízi védekezés kiadásaihoz 117,6 117,6 0,0 

−  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései, egyéb működési bevétel) 

41,8 41,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 100,2 840,2 260,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (18 db) 20 199,5 0,0 20 199,5 

− más fejezet intézménye (71 db) 2 844,6 0,0 2 844,6 

− egyéb (35 db vízitársulat) 364,4 0,0 364,4 

Összes kifizetés 23 408,5 0,0 23 408,5 

 
 
221467 Vízügyi feladatok támogatása 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 1.495,1 millió forint volt. 
 
Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos 
állagmegóvási feladatok, szivattyútelepek üzemelési és karbantartási költségeinek 
finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási 
munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós 
pályázatainak önerő részének finanszírozására is. Az előirányzatból a vízgazdálkodási 
társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak. A támogatás pályázat vagy egyedi 
támogatás alapján történhet.  
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Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 131,6 millió forint volt, 
amely 2013-ban került kifizetésre a vízgazdálkodási társulatok részére EU-támogatású 
projektek által létrehozott projekteredmények fenntartására és egyéb fenntartási feladatokra. 
 
Az eredeti előirányzat terhére 85 db támogatási szerződéskötés történt a vízgazdálkodási 
társulatokkal EU kötelezettségből adódó fenntartási feladatokra, EU-pályázati önerő 
biztosítására, védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartási feladatokra, valamint 13 db 
támogatási megállapodás került megkötésre a 12 db területi vízügyi igazgatósággal és az 
Országos Vízügyi Főigazgatósággal (továbbiakban: OVF) az alábbiak szerint: 
 

− EU-s pályázatok: 2004-2006. között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
(AVOP), 2007-től pedig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) 
pályázatokból megvalósult beruházásokra, az 5 éves fenntartási, üzemeltetési 
feladatokra szóló kötelezettségekre 47 db szerződés keretében 569,6 millió forint 
került felosztásra a társulatok között.  

− Az EU kötelezettségből adódó fenntartási feladatokra: csatornákon való irtási munkák 
gépi és kézi erővel, gaz- és nádkaszálás, bozót- és cserjeirtás, iszaptalanítás, 
depóniarendezés.  

− A műtárgyak általános karbantartási munkálataira: szivattyúknál és víztározóknál 
végzett gaz- és nádkaszálás, bozót- és cserjeirtás, iszaptalanítás, depóniarendezési 
feladatok. 

− EU önerő: Az EU-s forrásból végrehajtott beruházásokhoz 2007-től 70% támogatás 
mellé 30% sajáterőre van szükség. 2013-ben a szükséges 30%-os önerőt a költségvetés 
biztosította. Ennek keretében 11 társulattal történt meg a szerződéskötés 181,4 millió 
forint összegben. 

 
Kiemelt fontosságú projektek: 

− a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat a támogatás keretében a Tóközei 
csatornán gazkaszálást, nádkaszálást, bozót- és cserjeirtást, kotrást és műtárgy 
felújítást, a Máma-Tőkefoki csatorna mentén földszállítást, műtárgyfelújítást, valamint 
a Mesterszállási szivattyútelep rekonstrukcióját, szivattyúcserét, épület felújítást, 
területrendezést hajtott végre. 

− a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat a Kenderföldi belvízelvezető 
csatorna, Istvánmajori belvízelvezető csatorna, Füsti belvízelvezető csatorna, 
Tűzkövesi öntöző csatorna, Mágocslajosszállási összekötő öntöző csatorna 
rekonstrukciós munkáit végezte el. 

 
Védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartási feladatokra 27 db társulattal történt 
szerződéskötés 221,8 millió forint összegben, amelyből az alábbi főbb feladatok kerültek 
elvégzésre: beton és vasfelületek karbantartása, elektromos és gépészeti felülvizsgálatok, 
alkatrész cserék, a telepek környezetének karbantartása. A keret lehetőséget ad a védekezésen 
kívüli üzemeltetési költségek megtérítésére is, melynek keretében sor került a szivattyútelepek 
egyéb javítási-, karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási-, állagmegóvási-, átvizsgálási 
munkálatainak végrehajtására. 
 
Elvégzett, kiemelt jelentőségű feladatok: 
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− a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 13 db szivattyútelepen karbantartási 
munkálatokat, gépészeti felülvizsgálatot, alkatrész cserét, valamint a 
szivattyútelepekhez tartozó környezet rendezést végzett. 

− a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 2013. évre tervezett 16 db 
szivattyútelep karbantartását végezte el. 

− a Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 9 db elektromos üzemű, automata 
vezérlésű szivattyútelep védekezésen kívüli üzemeltetését, karbantartási feladatainak 
ellátását végezte. 

− a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 45 db szivattyútelep és 21 szivattyúállás 
üzembentartási, üzembiztonsági, állagmegőrzési, vagyonvédelmi, karbantartási és 
javítás-szerelési munkáit valósította meg. 

− a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 10 db szivattyútelepen épület karbantartást, 
gaztalanítást, üzempróbát és az Üllőlaposi szivattyútelepen szivattyúmotor javítását 
végezte el. 

− a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat a társulathoz tartozó 16 db 
szivattyútelepet egész évben üzemeltettek. Egy szivattyútelepnél a belvizes 
időszakban megrongálódott burkolatot helyreállították, egy másik szivattyútelepen a 
meghibásodott úszókapcsolók cseréje, valamint a megrongálódott nyomócső 
helyreállítása valósult meg.  

 
Az OVF javaslatára a vízügyi igazgatás átszervezése miatt a fejezeti kezelésű előirányzatról 
500,0 millió forint a 12 vízügyi igazgatóság és az OVF részére került átadásra. Az OVF-re, 
valamint a vízügyi igazgatóságokra a társulati feladatok átvételével olyan feladatok hárultak, 
amelyek fedezete a 2013-as költségvetésbe még nem került beépítésre, de a gördülékeny 
átszervezés ezek nélkül nem valósulhatott meg. 
 
A vízügyi igazgatóságok és az OVF a 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 26. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott célokra, különösen az állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel 
kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatokra és a szivattyútelepek működőképességének 
és kielégítő állapotának biztosítására kapták a támogatást. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 22,0 millió forint összegben év végén megtakarítás 
keletkezett, amelyet a BM a Nemzeti Védelmi Szolgálat épületében található, az alapfeladat 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges, balesetveszélyes pinceszint felújításának és 
szigetelésének finanszírozására csoportosított át.  
 
Az előirányzaton 557,0 millió forint maradvány keletkezett, mely 3,7 millió forint kivételével 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 2 340,5 1 495,1 1 495,1 1 626,7 1 069,7 45,7% 65,8% 

Támogatás 2 472,1 1 495,1 1 495,1 1 495,1 1 495,1 60,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  - -  - 131,6 131,6 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 495,1 0,0  1 495,1 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 131,6 131,6 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 1 626,7 131,6 1 495,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  1 495,1 0,0 1 495,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 131,6 131,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 626,7 131,6 1 495,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (49 db vízgazdálkodási társulat) 1 069,7 0,0 1 069,7 

Összes kifizetés 1 069,7 0,0 1 069,7 

 
 
302313 Szociális Családiház-építési Program támogatása 
 
A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt. 
 
A Kormány a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. 
határozatában a devizahitelesek megsegítése érdekében Szociális Családiház-építési Program 
megvalósítását hirdette meg, melynek helyszíne Ócsa közigazgatási területe, beruházója 
(építtetője) a Belügyminisztérium lett.  
 
Az 1283/2011. (VIII. 10.) számú Korm. határozat szerint a feladat 775,0 millió forintos 
forrása 2010. évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétele volt.   
 
A belügyminiszter az építtetői, beruházói jogkörét a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságra delegálta, ezáltal a BM OKF lett a beruházás lebonyolítója, és mint 
költségvetési szerv a közfoglalkoztató is a 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján. A BM OKF a program megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alap startmunka 
program előirányzatából mintegy 2.000,0 millió forint vissza nem térítendő céltámogatásban 
részesült. A Szociális Családiház-építési Program I. ütemének keretében a 80 db családi ház 
elkészült,  a BM OKF a Belügyminisztériumtól átvett 667,7 millió forint forrással elszámolt. 
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Az előirányzat évközi forgalmát a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,6 millió 
forint maradvány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat szerinti, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal javára történő átcsoportosítása jelentette.  
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 771,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1% 100,0% 

Bevétel 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Előirányzat-maradvány 771,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1% 100,0% 

  
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány  0,6   0,6       
2013. évi módosított előirányzat 0,6   0,6       

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat        

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány  0,6   0,6     

2013. évi módosított előirányzat 0,6   0,6     

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (BM BÁH) 0,6     0,6   

Összes kifizetés 0,6     0,6   

 
 
279289   Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 
 
A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának 
felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 
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2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint 
előirányzatot csoportosított át Őrbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési 
rendszerének kiépítése finanszírozására.  
 
A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM 
és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a realizált többletbevétel – a 
BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását meghaladó része – 
felhasználásáról a minisztérium rendelkezik. 
  
A 2013. évi 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás 
lezárásakor esedékes, a BMSK-nak fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét 
biztosítja.  
 
Az előirányzaton 17,9 millió forint kötelezettségvállalás alól felszabadult, szabad maradvány 
keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 84,4  0,0  0,0 18,4 0,0 0,0% 0,0% 

Előirányzat-maradvány 84,4  0,0  0,0 18,4 0,0 0,0% 0,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          

 - Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt 
maradványának előirányzatosítása 

18,4 18,4  0,0  0,0 

2013. évi módosított előirányzat 18,4 18,4  0,0  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat       

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa  18,4  18,4   

2013. évi módosított előirányzat 18,4 18,4   
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333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra.  
 
Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,7 millió forint volt, 
amely az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján elvonásra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 477,4 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1% 100,0% 

Bevétel 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Előirányzat-maradvány 477,4 – 0,0 0,7 0,7 0,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 0,7 0,7 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 0,7 0,7 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása  0,7 0,7 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal) 

0,7 - 0,7 

Összes kifizetés 0,7 - 0,7 
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032696  Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 
 
A 2013. évi 180,0 millió forint előirányzat forrást biztosított a közalapítvány legfőbb 
feladataira, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os Forradalom és Szabadságharcban 
résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, szociális ellátásuk javítására, a 
forradalomra és szabadságharcra való megemlékezések előkészítésére, az azokon való 
részvételre.  
 
A támogatásból nyílt, országos pályázat került meghirdetésre a politikai üldözöttek és az ’56-
os forradalmárok és szabadságharcosok anyagi megsegítésére, életminőségük javítására 
országos szervezeteiken keresztül, rendezvények, kutatások támogatására.  
 
Az előirányzaton 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  180,0 180,0 180,0 180,0 174,8 97,1% 97,1% 

Támogatás  180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 180,0 -  180,0 -  
Módosítások jogcímenként         
2013. évi módosított előirányzat 180,0 -  180,0 -  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  180,0 0,0 180,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

2013. évi módosított előirányzat 180,0  0,0 180,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány 174,8     174,8   

Összes kifizetés 174,8     174,8   
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251212 Országos Polgárőr Szövetség 
 

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) támogatására 2013. évben 700,0 
millió forint került jóváhagyásra, majd a támogatási szerződés módosításra került az 
1729/2013. (X. 11.) Korm. határozatnak megfelelően, melyben a Kormány az összeget 300,0 
millió forinttal egészítette ki, így összesen 1.000,0 millió forint állt az OPSZ rendelkezésére.   
 
A támogatás az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei 
(fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi 
szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére; rendezvények 
finanszírozására; polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére; az OPSZ 
működésének biztosítására.  
 
A 2012. február elsejével életbe lépett az új polgárőr törvény, amely a polgárőrség jelentős 
szervezeti átalakulásával járt. A 2013-as év jelentőségét a polgárőrség számára leginkább az 
adja, hogy a gyökeresen megújult jogi környezetnek megfelelő átalakulást az év végéig a 
polgárőr szervezetek végrehajtották. 
 
A megújulás eredménye az új polgárőr igazolvány kiadása, az új polgárőr formaruha 
kialakítása, a polgárőr járőr gépkocsik új megjelenési formájának kialakítása, továbbá új 
tartalmú kapcsolat jött létre a rendőrséggel és a rendészeti szervekkel, miközben a polgárőr 
törvény végrehajtása felgyorsult, új szakmai programok kerültek beindításra. 
 
A legnagyobb hangsúlyt és támogatást az ún. „100X100 Biztonság” program kapta, valamint 
tovább bővült a polgárőrség országos struktúrája a járási koordinátorok rendszerbe állításával. 
 
Az Országos Polgárőr Szövetség folytatta az előző évben meghirdetett szakmai programjait, 
amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat 
eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, 
valamint az ország közbiztonságának javításához: 
- a „bűnmegelőzési és szociális védőháló” célzatú, hosszú távú programot „Tiszteletet 

az éveknek, biztonságot az időseknek” címmel, melynek célja az idősek 
életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása; 

- folytatódott a kistelepülések biztonságának a programja; 
- növekedett a nagyvárosok közterületein a látható polgárőrség szolgálat-szervezése, a 

látható polgárőrszolgálat; 
- beindításra került a „100x100 Biztonság” című, 100 kiemelt település polgárőri 

bűnmegelőzési mintaprogramja. 
 
Az előirányzaton 13,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 700,0 700,0 700,0 1 000,0 986,1 140,9% 98,6% 
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Bevétel 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0% 100,0% 

Támogatás 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 700,0 0,0 700,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

 - 1729/2013. (X.11.) Korm. határozat alapján 2012. évi 
előirányzat-maradvány átcsoportosítás 

300,0 300,0  0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 300,0 700,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat   700,0 0,0 700,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 1729/2013. (X.11.) Korm. határozat alapján 2012. évi előirányzat-
maradvány átcsoportosítás 

300,0 300,0  0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 300,0 700,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb: társadalmi szervezet (1 db) 986,1  0,0 986,1 

Összes kifizetés 986,1  0,0 986,1 

 
 
029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása 
 
Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó 
támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja az egyesületek működésének, az önkéntes 
tűzoltók oktatásának, képzésének biztosítása, a technikai- és védőeszköz ellátás javítása.   
 
Az eredeti költségvetésben biztosított 120,0 millió forint támogatás átcsoportosításra került a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. 
 
A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási-, és műszaki mentési feladataihoz 
kapcsolódó technikai- és védőeszköz ellátás javítására, az üzemeltetési költségek, valamint az 
önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség 
közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett 369 pályázat szakmai elbírálását követően 367 
önkéntes tűzoltó egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján. 
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Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 
egyesületek száma 

(db) 

Támogatás értéke 
összesen 

(Ft) 
1. Üzemeltetési támogatás 188 7 360 000 
2. Tűzoltó gépjármű és tűzoltó technika 
javítás, felújítás, felülvizsgálat 

69 15 701 311 

3. Felújított légzőkészülék 26 7 125 312 
4. Tűzoltó technikai- és védőeszköz 342 84 809 977 
5. Képzés 179 4 463 400 
6. PAV vizsgálat 90 540 000 
Összesen* 367 120 000 000 

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban 
 
A biztosított 120,0 millió forint terhére 2013. évben pénzügyileg összesen 97,1 millió forint 
teljesült, míg a fennmaradó 22,9 millió forint a BM OKF 2013. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványában szerepel. 
 
A Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozattal a 2013. évben 100,0 millió 
forint többlettámogatást biztosított az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. 
 
A biztosított többlettámogatás terhére a BM OKF – a Magyar Tűzoltó Szövetség 
közreműködésével – 2013. június 25-én újabb pályázatot írt ki, melynek keretében az 
önkéntes tűzoltó egyesületek a tűzoltási- és műszaki mentési feladataikhoz kapcsolódó 
üzemeltetési költségekre, tűzoltó technika felülvizsgálatra, valamint szertárépítés, felújítás, 
bővítés támogatására és EDR rádió ellátására nyújthatták be igényeiket. 
 
A 2013. évi II. pályázatra érkezett 285 pályázat szakmai elbírálását követően mind a 285 
önkéntes tűzoltó egyesület támogatásban részesült, az alábbi kategóriák alapján: 
 

Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 
egyesületek száma 

(db) 

Támogatás értéke 
összesen 

(Ft) 
1. Üzemeltetési támogatás 143 15 937 533 
2. Tűzoltó technika felülvizsgálat 27 2 648 006 
3. EDR rádió 195 51 612 500 
4. Szertár építés, felújítás, bővítés 85 29 801 961 
Összesen* 285 100 000 000 

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban 
 
A támogatási szerződések megkötése 2013. szeptember-október hónapok során, a megyei 
(fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok közreműködésével valósult meg. 
 
Ezen forrásból pénzügyi teljesítés nem történt, a teljes 100,0 millió forint a BM OKF 2013. 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel. 
 
A Kormány a 2012. évben a startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza 
kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli 
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kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 3. pontja alapján 47,1 millió forintot biztosított a 
Belügyminisztérium fejezetében az önkéntes mentőszervezetek támogatására. 
 
A Belügyminisztérium és a BM OKF a költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok 
ellátására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az összeg felhasználásáról szóló 
elszámolás rendjéről „Lebonyolítási Megállapodás”-t kötött. A megállapodás megkötését 
követően a Belügyminisztérium az előirányzat összegét lebonyolítási számlán különítette el, 
mely felett a BM OKF rendelkezett. 
 
Az előirányzat terhére a BM OKF az önkéntes mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó 
technikai és védőeszköz ellátás, fenntartás, gépjármű és technikai eszköz javítás, felújítás és 
fenntartás, valamint a mentőszervezet állománya oktatásának támogatása céljából pályázatot 
írt ki. A pénzügyi teljesítés 2013-ra húzódott át, így a 40 mentőszervezet már a 2012. évi 47,1 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból részesült támogatásban.  
 
A pályázati elszámolásokat követően visszafizetett 0,3 millió forint maradvány az 1765/2013. 
(X. 25.) Korm. határozattal – fejezeten belül – átcsoportosításra került. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  0,0 120,0   120,0   147,1   147,1   - 100,0% 

Bevétel 0,4 0,0  0,0 99,6   99,6   24 900,0% 100,0% 

Támogatás 47,1 120,0   120,0   0,0   0,0   0,0% - 

Előirányzat-
maradvány 

- -  -  47,5   47,5   - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 120,0     120,0    0,0 
Módosítások jogcímenként         

 - BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
részére előirányzat átadás NGM engedéllyel 

-120,0    0,0 -120,0    0,0 

 - 2012. évi maradvány beemelése 47,5   47,5    0,0  0,0 
 - 1356/2013. (VI. 24.) Korm hat. szerinti maradvány 
átcsoportosítása 

99,6   99,6    0,0  0,0 

2013. évi módosított előirányzat 147,1   147,1   0,0    0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  120,0   0,0   120,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

 = meghatározott feladatra (BM OKF) -120,0     -120,0   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány beemelése 47,5   47,5     

 - 1356/2013. (VI. 24.) Korm hat. szerinti maradvány átcsoportosítása 99,6   99,6     

2013. évi módosított előirányzat 147,1   147,1   0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (BM OKF) 100,0     100,0   

− alapítvány (2) 1,0     1,0   

− nonprofit társaság (38) 46,1     46,1   

Összes kifizetés 147,1     147,1   

 
 
302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 
 
A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában 
meghatározott feladatai ellátására, így elsősorban a rendvédelmi dolgozók és nyugdíjasai, 
valamint családtagjaik részére, budapesti, illetve országos szintű társadalmi, sport kulturális és 
egészségmegőrző programok, nyári táborok szervezésére, a szociálisan rászorulók anyagi 
támogatására, valamint működési kiadásainak biztosítására használta fel. A támogatásnak 
köszönhetően folytatódhatott az országos mini-KRESZ program, közbiztonsági nyílt nap, sport-
nap, majális, gyermeknap, mikulás ünnepség került megrendezésre.  
 
A 10,0 millió  forint támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) a  BM OKF 
főigazgatója által jóváhagyott terv alapján az MPVSZ éves munkatervében meghatározott, az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága védelmét szolgáló tevékenysége érdekében 
használhatta fel.   
 
Az előirányzat hozzájárult a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) és megyei szervezetei 
működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, 
területi, megyei, illetve budapesti tűzoltó versenyek szervezéséhez és az egyéb kiemelt 
feladataik végrehajtásához.  
 
A 22,5 millió forint támogatásból 12,5 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség, 10,0 millió         
– egyenként 0,5 millió  forint – a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség  támogatását, a 
BM OKF által elfogadott költségvetési tervben rögzített országos és nemzetközi tűzoltó 
versenyek, tűzoltónap szervezését, szolgálati érem kiadását és a működési feltételek biztosítását 
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szolgálta. A Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei a támogatást a BM OKF által 
elfogadott költségvetési tervezetben foglaltak szerint használták fel.  
 
Az 5,0 millió forint támogatást a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége  a  BM OKF 
főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, 
tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés 
érdekében használhatta fel.  A kiutalt támogatás elszámolását követően 20 ezer forint 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.  

Az 5,0 millió forint támogatást az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (ÖTOSZ) a  
BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében 
meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.   
 
A 9,0 millió forint előirányzatot a hét önkormányzati érdekszövetség, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések 
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – 
működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak 
fenntartására, erősítésére használhatta fel. 
 
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 2013. évben 35,0 
millió forintot biztosított a központi költségvetés.  
 
A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni 
Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) végzi.  
 
A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben 900 tag és 66 jogi tag adja, tevékenyen segítve az 
egyesület munkáját.  Az RSOE szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel 
kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. 
Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővül.   
 
Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a 
segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával szerepet vállalt a kijelölt 
fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának 
fokozásában.  
 
Az RSOE  telepítette és üzemeltette a vízi mentés  gyorsaságát és pontosságát növelő balatoni 
AIS rendszert, a balatoni Navinfo hívójelű diszpécserszolgálatot, továbbá a ingyenesen 
letölthető és 2013-ban fejlesztésre került mobil viharjelző alkalmazást, a Tavihart.  
 
Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan 
állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.  
 
A Magyar Rendészeti Sportszövetség a rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást 
az alapszabályában rögzített feladatai végrehajtására, így hazai és külföldi (nemzetközi) 
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sportrendezvények, sportversenyek, találkozók megszervezésére, rendezésére, az azokon való 
részvételre, továbbá a nemzetközi rendőr sportszövetség (USIP, USPE) részére fizetendő 
tagdíjakra használta fel. 
 
A Szertelen-kék Alapítvány a rendőrség 1992-ben indított DADA ifjúságvédelmi 
programjához kapcsolódó, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysége támogatására kapott 
5,0 millió forint támogatást. 
 
A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 
maradvány nem keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 150,0   144,5   144,5   144,5   144,5   96,3% 100,0% 

Támogatás  150,0   144,5   144,5   144,5   144,5   96,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,5     144,5     

Módosítások jogcímenként         

2013. évi módosított előirányzat 144,5     144,5     

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,5     144,5   

Módosítások kedvezményezettenként       

2013. évi módosított előirányzat 144,5     144,5   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (2) 34,0   34,0 

− nonprofit társaság (27) 110,5   110,5 

Összes kifizetés 144,5   144,5 
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284934 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 
 
Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat, melynek eredeti célja az érdekvédelmi és 
szociális szervezetek támogatása.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzaton a korábbi években keletkezett 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 2013-ban elvonásra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 0,2 0,2 - 100,0% 

Bevétel  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 0,2 0,2 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

 
Maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0  - 
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0  - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Maradvány előirányzatosítása (1356/2013. (IV. 24.) Korm.hat. által 
elvont kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) 

0,2 0,2 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb:       

 1356/2013. (IV. 24.) Korm. hat. által elvont 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
befizetése 

0,2 0,0 0,2 

Összes kifizetés 0,2 0,0 0,2 
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227304  Közbiztonsági beruházások 
 

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra.  
 
Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint volt, 
amely az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján elvonásra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 110,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 110,6 – 0,0 0,3 0,3 0,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 0,3 0,3 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 0,3 0,3 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 0,3 0,3 0,0 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal) 

0,3 - 0,3 

Összes kifizetés 0,3 - 0,3 
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271678 Közösségi programok 
 
A törvényi sor 2013. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek 
maradványaként 32,8 millió forint állt rendelkezésre. 
 
A törvényi soron 2013. évben 9,9 millió forint került kifizetésre, mely teljes összegben az 
előző évek maradványa terhére került finanszírozásra, és az alábbi kiadásokat finanszírozta: 
 
- a TÁMOP-5.6.2-10/2010-0001 projekt kapcsán felmerült, a projekt terhére el nem 

számolható, a BM igazgatása által megelőlegezett költségek megtérítése 0,3 millió 
forint összegben. 

- Az EUSZA projekt kapcsán felvételre került munkatárs bérének megtérítése a BM 
igazgatása részére 3,8 millió forint összegben. 

- "A vagyon-visszatérítési hivatalok és jogalkalmazó szervek hatékonyságának növelése 
a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, valamint a vagyonelkobzás és vagyon-
visszaszerzés területén" című projekthez önrész biztosítása a Készenléti Rendőrség 
(NNI) részére 2,3 millió forint összegben. 

- A „Migrants in the Spotlight” című projekt kapcsán szintén önrész biztosítása történt 
az IOM részére 3,5 millió forint összegben. 

 
Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 2,5 millió forint az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.  
 
A 2013. évben a maradvány összege 21,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt 8,7 millió forint, a fennmaradó 12,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
Az előirányzaton bevételként jelentkezett a Magyar Iskola Oktatási és Kulturális 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által az Európai Menekültügyi Alapból származó 
támogatási célú pénzeszközök felhasználásához szükséges önrész biztosításáról szóló Önrész 
Támogatási Szerződés alapján igénybevett támogatási összegből eredő tartozás visszafizetése 
0,6 millió forint összegben.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 28,1 0,0 0,0 33,4 12,4 44,1% 37,1% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 - 100,0% 

Előirányzat-
maradvány  

28,1 – – 32,8 12,4 44,1% 37,8% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

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

Módosítások jogcímenként         

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 32,8 32,8 0,0   

− bevétel  előirányzatosítása 0,6 0,6 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 33,4 33,4 0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 32,8 32,8 0,0 

− bevétel előirányzatosítása 0,6 0,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 33,4 33,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 6,4   6,4 

− egyéb (nemzetközi szervezet, maradványelszámolás, 
MNB) (2db) 

6,0   6,0 

Összes kifizetés 12,4   12,4 

 
 
277389 Európai Menekültügyi Alap 
 
Az Európai Menekültügyi Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi 
határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.  
 
Az Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a 
menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek 
megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi 
eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy 
területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint 
lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését. 
 
Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 489,3 millió forint került 
megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 341,3 millió forint, a költségvetési 
támogatás összege pedig 148,0 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,8 millió forint összegben. 
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A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 31,4 millió forint, 
melyből 31,2 millió forint az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján, 0,2 millió forint 
az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján, 3 ezer forint az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
A törvényi soron 2013. évben 330,9 millió forint került kifizetésre. Ebből 234,7 millió forint 
EU támogatás terhére, 56,2 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 40,0 millió forint 
előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.  
 
Egyes 2010. és 2011. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során 
a Kedvezményezettek 0,2 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek. 
 
2013. év folyamán az Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációjának megvalósítása 
folyt. A keret pályáztatására két körben még a 2012. évben sor került, első körben egy nyílt 
pályázati felhívással 18 projekt támogatását javasolta az Értékelő Bizottság (továbbiakban: 
ÉB) 498,3 millió forint értékben. A 2012. évi allokáció nyílt pályáztatása alkalmával 
lehetőséget biztosított a Felelős Hatóság az ún. többallokációs projektek tervezésére. Hét 
pályázótól összesen 10 db többéves (azaz több allokáció terhére finanszírozott) pályázat 
érkezett, amelyek mindegyikét támogatásra javasolta az ÉB összesen 277,7 millió forint 
összegben. 
 
Második körben egy egyszerűsített pályázati eljárással 1 projekt került támogatásra az 
áttelepítési program végrehajtása céljából 1,2 millió forint értékben.  
 
Kedvezményezettek között van pl. a BÁH Menekülteket Befogadó Állomások, a Károlyi 
István Gyermekközpont, a Református Misszió Központ, a Cordelia Alapítvány, a Menedék – 
Migránsokat Segítő Egyesület. A projektek egy része (10 db) 2013. év végével zárult, 
azonban 9 projekt megvalósítása áthúzódott a 2014. évre. 
 
A fentieken kívül 2013. év első felében zajlottak azon 2011. évi allokáció keretében 
megvalósuló projektek is, amelyek nem zárultak le 2012. év végével, mert a 
projekttevékenységük kitolódott a 2013. évre (11 projekt). Valamennyi projekt 2013. június 
30-ig lezárult, értékelésük és zárásuk az év második felében folyamatosan zajlott. 
 
A 2013. évben megtörtént az Alap 2013. évi allokációjának pályáztatása is egy alkalommal 
meghirdetett nyílt pályázati felhívással, illetve a korábban már említett többéves projektek 
elfogadásával. Ennek megfelelően 21 projekt részesült támogatásban 432,7 millió forint 
értékben. 
 
Az év során két alkalommal a sürgősségi intézkedésekre is irányult pályáztatás. A 
Magyarországra nehezedő rendkívüli menekültügyi nyomás 2013-ban jelentős terhet rótt a 
hazai menekültügyi rendszerre mind humán, mind anyagi erőforrás tekintetében. Az Európai 
Menekültügyi Alapot létrehozó 2007/573/EK határozat értelmében az Európai Bizottság a 
fokozott nyomást keltő helyzetek kezelését célzó sürgősségi intézkedések végrehajtásához is 
nyújthat támogatást a tagállamok számára. Ezzel a lehetőséggel élve két projekt került 
támogatásra összesen 440,7 millió forint összegben.  
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A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási 
jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a 
támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára.  
 
2013. június 4-én a Bizottság átutalta a 2009. évi allokáció kapcsán még esedékes 2.297,29 
euró maradvány összeget. 2013. március 29-én elkészült, és megküldésre került az Európai 
Bizottság részére a 2010. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a 
minisztérium 14.528,97 eurót igényelt a Bizottságtól, amelynek teljesítése 2013. szeptember 
30-án megtörtént.   
 
A soron 95,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 95,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 489,8 489,3 489,3 564,7 362,3 74,0% 64,2% 

Bevétel 391,4 341,3 341,3 341,5 234,9 60,0% 68,8% 

Támogatás 134,3 148,0 148,0 148,0 148,0 110,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 14,4 - - 75,2 71,4 495,8% 94,9% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 489,3 341,3 148,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 75,2 75,2 0,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

0,2 0,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 564,7 416,7 148,0 0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  489,3 341,3 148,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 75,2 75,2 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 0,2 0,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 564,7 416,7 148,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (4 db) 79,5 0,0 79,5 

− más fejezet intézménye (3 db) 35,1 0,0 35,1 

− alapítvány (1 db) 44,3 0,0 44,3 

− gazdasági társaság (2 db) 26,5 0,0 26,5 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 10,4 0,0 10,4 

− egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület, 
egyházi intézmény) (6 db) 

166,5 0,0 166,5 

Összes kifizetés 362,3 0,0 362,3 

 
 
277390 Integrációs Alap 
 
Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta 
létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a 
továbbiakban: Európai Integrációs Alap). 
 
Az Európai Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseihez való hozzájárulás 
olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli 
állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az 
európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál. 
 
Az Európai Integrációs Alap eredeti előirányzata 769,6 millió forint volt, melyből 539,1 
millió forint EU támogatás, 230,5 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások 
fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 91,3 millió 
forint összegben.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 31,7 millió forint, mely 
az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
A törvényi soron 2013. évben 561,7 millió forint került kifizetésre. Ebből 403,1 millió forint 
EU támogatás terhére, 70,3 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 88,3 millió 
forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. 
 
Egyes 2010. és 2011. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során 
a Kedvezményezettek 2,5 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, valamint egy 
2007. évi projekttel kapcsolatban az adóhatósági végrehajtási eljárás során befolyt 1,3 millió 
forint bevétel. 
 
2013. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjának 
megvalósítása folyt. Az allokáció keretében az első pályáztatás még 2012. évben megtörtént, 
mely során 36 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság összesen 652,5 millió 
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forint összegben. A második pályáztatásra 2013 februárjában került sor, melynek 
eredményeképpen két projekt került támogatásra 114,2 millió forint értékben. A 
kedvezményezettek között van pl. a Menedék–Migránsokat Segítő Egyesület, a BÁH, az 
Artemisszió Alapítvány, az ELTE, a Miskolci Egyetem. A támogatott projektek többségének 
megvalósítása már 2013. évben lezárult, azonban egyes projektek esetében a megvalósítás 
még 2014. évben is tart.  
 
A fentieken kívül 2013 első felében azon 2011. évi allokáció keretében bonyolódó projektek 
is zajlottak, amelyek nem zárultak le 2012. év végével, mivel a projekttevékenységük 
kitolódott a 2013. évre. Valamennyi projekt 2013. június 30-ig lezárult. A projektek 
értékelése és zárása az év második felében folyamatosan zajlott. 
 
A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási 
jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a 
támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektek nagy részének 
megvalósítása 2013. évben rendben zajlott, azt külső tényező nem akadályozta.  
 
A 2013. évi allokáció keretében egy pályáztatásra került sor. Ennek megfelelően 25 db projekt 
nyert támogatást 590,6 millió forint értékben, a projektek megvalósítása 2013. november 1. 
napján meg is kezdődhetett.  
 
2013. február 27-én a Bizottság átutalta a 2009. évi allokáció kapcsán még esedékes 
45.612,36 euró maradvány összeget. 2013. március 29-én elkészült, és megküldésre került az 
Európai Bizottság részére a 2010. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely 
alapján a minisztériumnak 6.798,97 eurót kellett visszafizetnie a Bizottság részére, amelynek 
teljesítése 2013. február 6-án megtörtént. Továbbá 2013 augusztusában került kiküldésre a 
2012. évi allokáció előrehaladási jelentése, mely alapján a második uniós részlet még nem 
érkezett meg a minisztérium számlájára, annak teljesítése már csak 2014. évben várható. 
 
A 2014. évre 166,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 163,1 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  699,4 769,6 769,6 896,4 593,4 84,8% 66,2% 

Bevétel  533,6 539,1 539,1 542,9 406,9 76,3% 74,9% 

Támogatás  182,2 230,5 230,5 230,5 230,5 126,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  74,9 - - 123,0 120,0 160,2% 97,6% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 769,6 539,1 230,5 0,0 
Módosítások jogcímenként          

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 123,0 123,0 0,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

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

2013. évi módosított előirányzat 896,4 665,9 230,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat   769,6 539,1 230,5 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 123,0 123,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 3,8 3,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 896,4 665,9 230,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 61,5 0,0 61,5 

− más fejezet intézménye (6 db) 78,9 0,0 78,9 

− alapítvány (8 db) 115,4 0,0 115,4 

− nonprofit társaság (1 db) 2,0 0,0 2,0 

− gazdasági társaság (16 db) 200,2 0,0 200,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 3,4 0,0 3,4 

− egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület, 
nemzetközi szervezet) (9 db) 

132,0 0,0 132,0 

Összes kifizetés 593,4 0,0 593,4 

 
 
277401 Visszatérési Alap 
 
Az Európai Visszatérési Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi 
határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.  
 
Az Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának 
javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének 
alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás 
elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe 
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véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető 
jogokkal.  
 
A Visszatérési Alap eredeti előirányzata 487,5 millió forint volt, melyből 342,5 millió forint 
EU támogatás, 145,0 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül 
szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 108,6 millió forint 
összegben.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 32,7 millió forint, 
melyből 30,8 millió forint az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján, 1,9 millió forint 
az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
A törvényi soron 2013. évben 330,8 millió forint került kifizetésre. Ebből 284,6 millió forint 
EU támogatás terhére, 11,5 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 34,7 millió 
forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. 
 
Egy 2010. évi allokáció keretében megvalósult projekt egyenlegrendezése során a 
Kedvezményezett 5,3 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesített. 
 
2013. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2012. évi allokációjának 
megvalósítása folyt. A keret első pályáztatására még 2012. évben került sor. A 2013. évben 
további két pályázati kör került lefolytatásra nyílt eljárásban a le nem kötött források 
felhasználása érdekében. A három eljárásban összesen 14 db projekt került támogatásra 510,8 
millió forint összegben. 
A kedvezményezettek: IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, BÁH, Országos Bírósági 
Hivatal, ORFK, OR-TISZK Nonprofit Kft.. A projektek többségének megvalósítása még 
2014-ben is folytatódik. 
 
A kedvezményezettek kéthavi projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos 
tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős 
Hatóság számára. A projektmegvalósítást 2013. évben nem befolyásolta olyan tényező, amely 
veszélyeztette volna a források felhasználását, hiszen a menedékkérők nagy számban érkeztek 
Magyarországra, így az Alap keretében megvalósuló projektek indikátorai teljesültek.  
 
A fent jelzetteken túl 2013. évben a 2010. évi allokáció kapcsán korábbi években 
megvalósított egyes projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése is zajlott. A 
2011. évi allokáció keretében megvalósult projektek zárása, értékelése és egyenlegrendezése 
is folyamatosan megvalósult az év során, azonban ez egyes projektek esetében átfordult a 
2014. évre. 
 
A 2013. évben került sor az Alap kapcsán a 2013. évi allokáció pályáztatására, egy nyílt 
pályázati felhívás keretében. A pályázatot 2013 szeptemberében hirdette meg a Felelős 
Hatóság. Az értékelés során 11 projekt került támogatásra összesen 688,7 millió forint 
értékben. A támogatási szerződések 2014. évben kerülnek megkötésre. 
 
2013. április 8-án a minisztérium visszautalta a Bizottságnak a 2009. évi allokáció kapcsán fel 
nem használt 47.649,67 euró összeget. 2013 márciusában elkészült, és kiküldésre került 
Brüsszelbe a 2010. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a 
minisztériumnak – a fel nem használt források vonatkozásában – visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett 72.618,75 euró összegben, melynek rendezésére 2013. december 24-én sor került. 
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A 2011. évi allokációt érintő előrehaladási jelentés 2013 márciusában került továbbításra az 
Európai Bizottság felé, mely alapján az uniós forrás második részlete (382.979,24 euró) 2013. 
május 7-én érkezett meg. A Bizottság átutalta továbbá a minisztérium részére a 2013. évi 
allokációt érintően az első előfinanszírozás összegét is (1.053.858,00 euró) 2013. május 9-én. 
 
A 2014. évre 212,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 207,4 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
5,3 millió forint. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 252,8 487,5 487,5 634,1 363,6 143,8% 57,3% 

Bevétel 164,3 342,5 342,5 347,8 289,9 176,4% 83,4% 

Támogatás 97,6 145,0 145,0 145,0 145,0 148,6% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

78,1 – - 141,3 67,5 86,4% 47,8% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 487,5 342,5 145,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 141,3 141,3 0,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

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

2013. évi módosított előirányzat 634,1 489,1 145,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 487,5 342,5 145,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 141,3 141,3 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 5,3 5,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 634,1 489,1 145,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 192,5 0,0 192,5 

− más fejezet intézménye (2 db) 9,6 0,0 9,6 

− egyéb (maradvány-elvonás, MNB, nemzetközi 
szervezet) 

161,5 0,0 161,5 

Összes kifizetés 363,6 0,0 363,6 

 

 

277412 Külső Határok Alap 
 
A Külső Határok Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/574/EK tanácsi határozatával hozta 
létre a 2007-2013. közötti időszakra.  
 
Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső 
határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-
őrizet), illetve a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a 
releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok 
menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.  
 
A 2012. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat összege 3.998,4 millió forint volt, amely 
2.811,3 millió forint EU-támogatásból és 1.187,1 millió forint költségvetési támogatásból 
tevődött össze. Az eredeti előirányzat összegét növelte a 2012. évi maradvány 1.006,6 millió 
forint összegben. A törvényi soron egyéb bevételként 28,0 millió forint realizálódott egyrészt 
abból, hogy a 2010. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a 
kedvezményezettek teljesítették visszafizetési kötelezettségeiket, másrészt pedig a 
szabálytalansági eljárások egy része lezárult, mely kötelezettség szintén befizetésre került. 
 
A Külső Határok Alap kétfordulós, zárt pályáztatás, valamint egyszerűsített pályáztatás útján 
kerül meghirdetésre. 2013. évben az alábbi pályázati tevékenység valósult meg: 
 

− a 2010. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított 24 projekt zárása és 
értékelése, valamint egyenlegrendezése zajlott. Az allokáció megvalósításáról szóló 
zárójelentés 2013. március hónapban került megküldésre az Európai Bizottság részére. 

− a 2011. évi allokáció keretében 2012. évben megindított zárt, egyszerűsített 
pályáztatás eredményeként 6 projekt esetében a támogatási szerződés megkötésére 
került sor, összesen 40,0 millió forint összegben. Az éves program végrehajtásáról 
szóló előrehaladási jelentés október hónapban került benyújtásra az Európai 
Bizottsághoz az uniós forrás második részletének lehívása érdekében.  2013. évben 19 
projekt megvalósítása fejeződött be, melyek zárása és értékelése áthúzódik a 
következő évre. 

− a 2012. évi allokáció keretében 18 projekt megvalósítása volt folyamatban illetve 
született támogató döntés 3.173,5 millió forint értékben. A maradvány források 
felhasználása érdekében kiírt zárt pályázat első fordulója alapján további 9 
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projektjavaslat vált támogathatóvá 635,8 millió forint értékben, a zárt pályázat 
második fordulójában ezek kidolgozása illetve közvetlen támogatási szerződés 
megkötése áthúzódik a következő évre. 

− a 2013. évi allokáció keretében befejeződött az éves program összeállítása, amelyet az 
Európai Bizottság jóváhagyott. Ezután a második pályázati kör meghirdetése történt 
meg. A támogatható 18 projektből 16 végrehajtása kezdődött meg 2013. évben 5.540,0 
millió forint értékben, melyből 8 projekt esetén került sor támogatási szerződés 
megkötésére (1.342,5 millió forint). A fennmaradó projektek esetén a támogatási 
szerződések megkötése áthúzódik 2014. évre. Három támogatott projekt 
megvalósítása zárult le 2013. év végéig.  

 
Átutalásra került a 2013. évi allokációt érintő első előfinanszírozás összege is 2013. december 
9-én 7.448.921,5 EUR összegben. 
 
A 2013. év folyamán 4 projekt esetében indult szabálytalansági eljárás, elsősorban a 
közbeszerzési/beszerzési előírások megsértése miatt, az eljárások eredményeképpen 2 projekt 
esetében történt pénzügyi korrekció. 
 
Összegezve 2013. évben 3.152,8 millió forint került kifizetésre. Ebből 2.309,0 millió forint 
EU támogatás terhére, 235,0 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 608,8 millió 
forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. 
 
A 2013. évi maradvány összege 1.103,9 millió forint, amelyből 1.049,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 54,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 141,4 millió forint az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján, továbbá az 1765/2013. (X. 25.) Korm. 
határozat alapján 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 132,6 millió 
forint átcsoportosításra került.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 2 107,6 3 998,4 3 998,4 5 033,0 3 426,9 162,6% 68,1% 

Bevétel 1 556,9 2 811,3 2 811,3 2 839,3 2 337,0 150,1% 82,3% 

Támogatás  836,8 1 187,1 1 187,1 1 187,1 1 187,1 141,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 540,9 – – 1 006,6 882,8 163,2% 87,7% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 998,4 2 811,3 1 187,1   

Módosítások jogcímenként          

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 1 006,6 1 006,6 0,0   

− bevétel előirányzatosítása 28,0 28,0 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 5 033,0 3 845,9 1 187,1   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  3 998,4 2 811,3 1 187,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 1 006,6 1 006,6 0,0 

− bevétel előirányzatosítása 28,0 28,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 5 033,0 3 845,9 1 187,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (7 db) 2 384,1   2 384,1 

− más fejezet intézménye  (4 db) 768,6   768,6 

− egyéb (maradványelvonás, MNB) (2db) 274,2   274,2 

Összes kifizetés 3 426,9 0,0 3 426,9 

 

 

283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 
 

A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból 
tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret 
terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési intézkedések, valamint az Alapok végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást 
erősítő tevékenységek.  
 
2013. évben 354,2 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből 279,6 millió 
forint EU támogatás, 74,6 millió forint pedig költségvetési támogatás volt.  
 
A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás: 
- a 2010-ig tartó időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves 

összegének 7%-a plusz 30.000,- euró és 
- a 2011–2013-as időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves 

összegének 4%-a plusz 30.000,- euró. 
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A Felelős Hatóság a 4 Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban 
egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen 
összegben mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.  
 
A 2013. év során kiadásként a BM igazgatása által megelőlegezett költségek megtérítései 
jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel: 
 
- Az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabér, kapcsolódó munkaadói 

járulékai, cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele 
költségeinek megtérítése. 

- A „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán 
Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása. 

- Kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek fedezése. 
- A Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati 

felhívásai közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében 
külső szakértő igénybevétele.  

- Továbbá a következő egyéb költségek kerültek elszámolásra a technikai költségkeret 
terhére: fordítási kiadások, angol nyelvi képzés költsége, különböző dokumentumok 
Brüsszelbe való kiküldésének postaköltsége, láthatósággal kapcsolatban felmerült 
költségek. 

 

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 2,2 millió forint az 1356/2013. 
(VI. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
2013. évben 283,7 millió forint felhasználása történt meg, 279,0 millió forint összegben uniós 
forrás, 0,7 millió forint folyó évi költségvetési támogatás 4,0 millió forint összegben pedig 
költségvetési maradvány forrás terhére.  
 
A 2013. évi maradvány összege 74,7 millió forint, amelyből 0,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 73,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 85,2 354,2 354,2 361,2 285,9 335,6% 79,2% 

Bevétel 85,1 279,6 279,6 279,6 279,0 327,8% 99,8% 

Támogatás 3,5 74,6 74,6 74,6 74,6 2 131,4% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,1 – – 7,0 6,2 6 200,0% 88,6% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 354,2 279,6 74,6   

Módosítások jogcímenként         

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 7,0 7,0 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 361,2 286,6 74,6   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 354,2 279,6 74,6 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012. évi maradvány előirányzatosítása 7,0 7,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 361,2 286,6 74,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 283,4   283,4 

− egyéb (maradványelszámolás, MNB) (2db) 2,5   2,5 

Összes kifizetés 285,9 0 285,9 

 
 
302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 
 
Külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” 
általános program keretében megvalósuló 4 Alaphoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek fedezetének várható összege. 
 
A törvényi soron 2013. évben a költségvetési törvényben jóváhagyott 45,0 millió forintos 
költségvetési támogatási keret terhére felhasználás nem történt. 
 
Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a sorról a 2012. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege, 19,8 millió forint átcsoportosításra került. 
 
A soron 2013. évben 45,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 20,2 45,0 45,0 64,8 19,8 98,0% 30,6% 

Támogatás 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 112,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

0,0 – – 19,8 19,8 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 45,0 0,0 45,0   

Módosítások jogcímenként          

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 19,8 19,8 0,0   

2013. évi módosított előirányzat 64,8 19,8 45,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  45,0 0,0 45,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2012.évi maradvány előirányzatosítása 19,8 19,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 64,8 19,8 45,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (maradványelszámolás) (1db) 19,8   19,8 

Összes kifizetés 19,8   19,8 

 
 
232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
 
A 2.000,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 61 
önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2013. évi feladatarányos működéséhez és 
fenntartásához a 22,0 millió forint alaptámogatást, és a veszélyeztetettség mértékét kifejező, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó 
szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint 
számított kiegészítő támogatást.  
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A 2012. évben 7 ÖTP, míg 2013. év július 31-től Kisbér ÖTP feladatellátása szűnt meg. Az 
általuk végzett feladatok ellátását továbbra is biztosítani szükséges, melyről a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szerve – rendszerint katasztrófavédelmi őrs 
létrehozásával – gondoskodik. A megszűnés által a feladatellátás a korábbi önkormányzati 
szektorból átkerül az állami szektorba.  
 
A fentiek alapján az Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 2013. évi keretösszegéből 
215,6 millió forint a BM OKF számára átcsoportosításra került.  
 
Kisbér ÖTP 2013. július 31-i megszűnését követően soron kívül benyújtotta a 2013. évben 
kapott támogatása felhasználásáról szóló beszámolóját, mely alapján a 2013. évi támogatásából 
1,5 millió forintot nem használt fel, így azt visszautalta a Belügyminisztérium részére. 
Létavértes ÖTP-nek 5,2 millió forint, Komádi ÖTP-nek 1,9 millió forint visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett.  
 
Fenti összegek a 2013. december havi támogatással együttesen, a költségvetési törvény által 
meghatározott elveknek megfelelően (veszélyeztetettségi pontszámok arányában) felosztásra 
kerültek valamennyi működő ÖTP között. 
 
Az ÖTP-k a támogatási összegek felhasználásáról – a BM OKF belső szabályozóinak 
megfelelően – 2014. január 10-ig a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok útján 
számoltak el a BM OKF felé. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások 
ellenőrzését, esetleges hiánypótoltatását követően a támogatás felhasználásáról összesítő 
jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére. 
 
A Balatonboglári ÖTP a 2013. évben 37,2 millió forint normatív támogatásban részesült, 
melyről éves jelentést és normatíva elszámolást nem készített. Az ÖTP-nél több szervezet 
bevonásával végrehajtott átfogó ellenőrzést követő vizsgálat még nem zárult le.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,028 millió forint maradvány az 1356/2013. 
(VI. 24.) Korm. határozat alapján a BÁH javára került átcsoportosításra. 
 
A 2013. évi kiutalt támogatás 37 ÖTP-nél keletkezett kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa összesen 58,3 millió forint. A személyi juttatások 70%-os felhasználási arányát 
túllépő három ÖTP-t 3,2 millió forint visszafizetésére kötelezettség terheli.  
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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  1 970,3   2 000,0   2 000,0   1 784,4   1 784,4   90,6% 100,0% 

Támogatás  1 970,3   2 000,0   2 000,0   1 784,4   1 784,4   90,6% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 000,0   0,0 2 000,0    0,0 
Módosítások jogcímenként         

 - Önkornányzati tűzoltóságok megszűnése miatti 
megtakarítás átadása BM OKF-nek 

-215,6    0,0 -215,6    0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 784,4   0,0   1 784,4    0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  2 000,0    0,0 2 000,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

 − meghatározott feladatra -215,6    0,0 -215,6   

2013. évi módosított előirányzat 1 784,4    0,0 1 784,4   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (61) 1 784,4  0,0  1 784,4 

Összes kifizetés 1 784,4  0,0 1 784,4 

 
 
270756 Duna Művész Együttesek támogatása  
 
A törvényi sor 2013. évi kiadási és támogatási előirányzata 250,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzatra az 1356/2013. (VI. 24.) Kormányhatározat alapján összesen 20,0 millió 
forint maradvány került visszahagyásra. Így az előirányzaton felhasználható forrás a 2013. 
évben összesen 270,0 millió forint volt. Az előirányzat a Duna Palota Kulturális 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához 
biztosított forrást.  
 
A Kft. közhasznú feladatai közé tartozik a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló 
Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.  
 
A Duna Művészegyüttes 2013-ban 75 magyarországi és 65 külföldi előadás mellett 
nagyszabású bemutatóval jelentkezett, valamint fennállása 55. évfordulójának alkalmából 
jubileumi kötetet adott ki. A kétnyelvű kötet tánctörténeti hiányt pótol, amely – amellett, hogy 
a Dunához kötődő alkotók számára kivételes értéket képvisel – a tánccal foglalkozó 
szakembereknek, érdeklődőknek, olvasóknak alapvető és széleskörű ismereteket nyújt az 
együttes történetéről és művészetéről.  
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A 75 magyarországi előadásból a budapesti előadások jelentős része az együttes három 
„rendszeres” játszóhelyén, vagyis a Nemzeti Táncszínházban, a Művészetek Palotájában, 
valamint a Duna Palotában zajlottak, de produkcióival számos további fővárosi meghívást 
kapott. Az együttes 2013-ban két nagyszabású franciaországi turnén vett részt La Croisiére 
des Trois Mers c. folklórválogatással, amelyet összesen 65 fellépőhelyen mintegy 37.000 
néző látott (márciusban 24 előadást teljesített majdnem 13.000 néző előtt, október-
novemberben pedig 41 alkalommal lépett az együttes színpadra, s műsorai csaknem 24.000 
érdeklődőt vonzottak). 
 
A Duna Szimfonikus Zenekar 2013-ban 117 előadást tartott, mintegy 23 000 néző előtt. A 
Filharmónia Nonprofit Kft. által szervezett Ifjúsági koncertsorozat 2013-ban is folytatódott. A 
Duna Szimfonikus Zenekar 3 különböző ifjúsági műsorát, országos turné keretében 31 
alkalommal mutatta be vidéki helyszíneken, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a 
fővároson kívüli kulturális életben.  
 
A Zenekar év elején Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolásoknak vitte el Kodály 
Zoltán: Háry János - szvitjét. Tavasszal Pest és Fejér megyei középiskolákban, művelődési 
házakban került bemutatásra a „Szélrózsa” című hangverseny. Év vége felé számos 
Komárom-Esztergom megyei iskola és művelődési ház fiatal közönsége a „Nemzetek táncai” 
című műsort hallgathatta meg. A Zenekar számos vidéki helyszínekre jutott el, ahol a 
gyerekek nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadták az együttest és a műsort egyaránt 
(Jánossomorja, Mosonmagyaróvár, Győr, Csorna, Pannonhalma, Sárbogárd, Tököl, Solymár, 
Dunakeszi, Budaörs, Veresegyház, Dunaújváros, Monor, Esztergom, Tatabánya, 
Nagyigmánd, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér).  
 
A Zenekar 2013-ban három alkalommal látogatott el Svájcba, ahol több sikeres, teltházas 
hangversenynek lehetett részese.  
 
A Duna Szimfonikus Zenekar 2013-ban két megtisztelő elismerésben részesült. Budapest 
Belváros-Lipótváros V. Kerület Önkormányzata 2013. március 15-én Pro-Civibus Díjjal 
ismerte el a Zenekarnak a kerület és a köz érdekében végzett tevékenységét.  
 
A Zenekar, valamint Deák András vezetőkarmester és Szklenár Ferenc művészeti vezető a 
Gramofon – Zenei Különdíj 2013. évi kitüntetettjei lettek, az elismerést a zenei 
ismeretterjesztésben és az új koncertlátogató közönség nevelésében játszott kiemelkedő 
szerepükért érdemelték ki. A Gramofon díjkiosztó ünnepség a Zenekar december 13-i 
koncertjén zajlott le a Duna Palotában. 
 
Az előirányzat 2013. évi módosított előirányzata 270,0 millió forint volt, melyből 270,0 
millió forint teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton 40 ezer forint – késedelmi kamatból származó – kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 250,0 250,0 250,0 270,0 270,0 108,0% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 - 100,0% 

Támogatás 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 250,0 0,0 250,0  - 
Módosítások jogcímenként        - 
Bevétel előirányzatosítása (1356/2013. (IV. 24.) 
Korm.hat. alapján EMMI-től átcsoportosítással 
visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány) 

20,0 20,0 0,0  - 

2013. évi módosított előirányzat 270,0 20,0 250,0  - 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  250,0 0,0 250,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Bevétel előirányzatosítása (1356/2013. (IV. 24.) Korm.hat. 
alapján EMMI-től átcsoportosítással visszahagyott 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) 

20,0 20,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 270,0 20,0 250,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1 db) 270,0 0,0 270,0 

Összes kifizetés 270,0 0,0 270,0 

 
 
265089 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra.  
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Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3.000,0 millió forint 
volt, amely az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján (1.789,5 millió forint), az 
1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján (827,3 millió forint), az 1873/2013. (XI. 25.) 
Korm. határozat alapján (383,2 millió forint) elvonásra került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 3 000,0 3 000,0 - 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 3 000,0 3 000,0 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása  3 000,0 3 000,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3 000,0 3 000,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (4 db) 1 679,9 
 

1 679,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 910,4 - 910,4 

− egyéb (saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata) 409,7 - 409,7 

Összes kifizetés 3 000,0 - 3 000,0 

 
 
237099 Segítsünk az árvízkárosultakon! 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2013. évben nem került 
jóváhagyásra. 
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A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves 
befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet.  A befolyt összegek felhasználására 
rendkívüli katasztrófahelyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.  
 
Az előirányzatról 2013. évben kifizetés nem történt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 2,9 0,0 - 0,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 2,8 0,0 - 0,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - Többletbevétel előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 0,0 
 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 2,8 2,8 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 2,9 2,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Többletbevétel előirányzatosítása  0,1 0,1 0,0 

 - 2012. évi maradvány előirányzatosítása 2,8 2,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2,9 2,9 0,0 

 
 
334839 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 1.122,9 millió forint volt, melyből 1.022,2 millió forint 
előirányzat-átcsoportosítás formájában került biztosításra az Országos Rendőr-főkapitányság 
részére. 
 
Az előirányzat célja a terhelt személy mozgását nyomon követő rendszer bevezetési és 
üzemeltetési kiadásainak finanszírozása. Az Országos Rendőr-főkapitányság az elektronikus 
házi őrizeti rendszer kiépítésének megvalósításához könnyített eljárást folytatott le, melynek 
eredményeképpen 1.022,2 millió forint értékben szerződéskötésre került sor. A megvalósítás 
során összesen 625 db eszköz került beszerzésre, kiépítésre került a Központi Monitoring 
Rendszer, befejeződött a próbaüzem, valamint megtartásra kerültek a kötelező oktatások. 
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A fennmaradó 100,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 1 122,9 1 122,9 100,7 0,0 - 0,0% 

Támogatás  0,0 1 122,9 1 122,9 100,7 100,7 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 122,9 0,0 1 122,9 0,0 
Módosítások jogcímenként          

− előirányzat-átadás az ORFK részére -1 022,2 0,0 -1 022,2 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 100,7 0,0 100,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 122,9 0,0 1 122,9 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

 = meghatározott feladatra -1 022,2 0,0 -1 022,2 

2013. évi módosított előirányzat 100,7 0,0 100,7 

 
 
334840 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat teljes összege 1.102,0 millió forint, mely a 2011. évi CXCV. 
törvény 33. § (4a) bekezdése alapján 2013 júniusában átcsoportosításra került a Büntetés-
végrehajtás cím javára. A Szirmabesenyőn létrehozni kívánt új börtön beruházási kiadásait 
Magyarország 2013. év központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 6. § (11) 
alapján a korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel finanszírozta volna, azonban tekintettel 
arra, hogy a belügyi ingatlanok értékesítésére 2013. évben nem került sor, a beruházás 
megvalósítása sem kezdődhetett meg. Ennek következtében az új büntetés-végrehajtási 
objektum működtetésére rendelkezésre álló forrás 2013-ban nem került felhasználásra, ezért 
az „Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése” fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtakarítás keletkezett. 
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Az összegből 1.064,8 millió forint a fogvatartotti létszámemelkedés többletkiadásait, 37,2 
millió forint a férőhely-bővítési feladatok előkészítésének részbeni finanszírozását biztosította 
átcsoportosítással.      
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 1 102,0 1 102,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 1 102,0 1 102,0 0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 102,0 0,0 1 102,0  0,0 
Módosítások jogcímenként         

2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) bekezdése alapján 
2013 júniusában átcsoportosításra került a Büntetés-
végrehajtás cím javára 

-1 102,0  0,0 -1 102,0  0,0 

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

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  1 102,0 0,0 1 102,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

 = meghatározott feladatra -1 102,0  0,0 -1 102,0 

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

 
 
341751 Örökségvédelmi feladatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat célja a 
kulturális örökségvédelmi közfeladatok ellátása. 
 
A Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 107/2013. (IV. 05.) Korm. rendelet értelmében Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala helyett a kormányrendeletekben 
meghatározott örökségvédelmi feladatokat a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, 
Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el 
2013. július 1-jétől.  
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A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzatra 103,6 
millió forint került átcsoportosításra. 
 
A feladat végrehajtása érdekében a teljes 103,6 millió forint lekötésre került a BM és a 
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött támogatási szerződésben. 
 
A szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek ellátásra:  
 

1. A korábbi Örökségvédelmi Iroda feladatainak ellátása 
- a régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté 

nyilvánításának előkészítésével kapcsolatos, a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 14. és 29. §-ában meghatározott feladatok, 

- a Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokkal kapcsolatos 
feladatok, 

- az építéstörténeti kutatási dokumentációk véleményezése, 
- a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatok ellátása, 
- jogszabályban meghatározott esetekben szakvélemények készítésével kapcsolatos 

feladatok,  
- BM Örökségvédelmi Főosztályának szakértői támogatása. 

 
2. A korábbi Örökségvédelmi Iroda feladatainak átvételéhez kapcsolódó tevékenységek 

- feladatellátáshoz szükséges eszközök költöztetése, 
- informatikai rendszerek migrációja. 

 
Az előirányzat 2013. évi módosított előirányzata 103,6 millió forint, melyből 102,7 millió 
forint teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton a 2013. évben 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

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 0,0 103,6 102,7 - 99,1% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 103,6 103,6 - 100% 
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Mellékletek 
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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

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 535 349,7 421 299,1 1 005,1 631 582,5 616 892,8177 956,220 601,410 720,7422 304,2 209 278,3

1. Költségvetési szerv 505 871,3 406 375,3 1 005,1 611 823,3 579 212,6177 956,215 869,610 617,1407 380,4 204 442,9

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

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

01/01  Személyi juttatások 267 118,9 252 885,6 394,4 279 722,3 277 103,220 833,4509,75 099,2253 280,0 26 442,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 468,2 64 654,8 96,8 70 313,7 69 724,74 040,6164,61 356,964 751,6 5 562,1

01/03  Dologi kiadások 101 848,5 76 769,6 513,9 129 934,4 117 216,941 099,913 088,0-1 537,077 283,5 52 650,9

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 159,9 80,7 -- 295,6 295,4169,945,0--80,7 214,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 3 518,8 930,3 -- 9 569,0 9 327,68 507,9130,8--930,3 8 638,7

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

02/01  Beruházások 59 949,3 8 995,0 -- 111 569,2 98 168,295 581,51 897,15 095,68 995,0 102 574,2

02/02  Felújítások 3 452,0 1 759,4 -- 6 621,4 4 829,94 225,234,4602,41 759,4 4 862,0

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 3 355,7 299,9 -- 3 797,7 2 546,73 497,8----299,9 3 497,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 29 478,4 14 923,8 -- 19 759,2 37 680,2--4 731,8103,614 923,8 4 835,4

29 478,4 14 923,8 -- 19 759,2 37 680,2--4 731,8103,614 923,8 4 835,4

BEVÉTELEK 124 045,7 17 486,1 -- 177 086,9 175 199,8145 269,614 331,2--17 486,1 159 600,8

1. Költségvetési szerv 114 894,5 12 662,0 -- 171 208,6 170 420,1145 269,613 277,0--12 662,0 158 546,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 9 151,2 4 824,1 -- 5 878,3 4 779,7--1 054,2--4 824,1 1 054,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 33 745,2 -- -- 38 923,4 36 467,732 686,66 236,8---- 38 923,4

1. Költségvetési szerv 19 621,2 -- -- 32 686,6 30 652,832 686,6------ 32 686,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 124,0 -- -- 6 236,8 5 814,9--6 236,8---- 6 236,8

TÁMOGATÁSOK 414 395,9 403 813,0 1 005,1 415 572,2 438 572,1--33,410 720,7404 818,1 10 754,1

1. Költségvetési szerv 402 698,3 393 713,3 1 005,1 407 928,1 407 928,1--2 592,610 617,1394 718,4 13 209,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 11 697,6 10 099,7 -- 7 644,1 30 644,0---2 559,2103,610 099,7 -2 455,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 90 694,0 77 699,0 -- 90 642,0 90 642,0------77 699,0 --

1. Költségvetési szerv 90 694,0 77 699,0 -- 90 642,0 90 642,0------77 699,0 --

LÉTSZÁMKERET 77 040,0 -- -- 77 767,0 80 579,0-------- --

1. Költségvetési szerv 77 040,0 -- -- 77 767,0 80 579,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36 837,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 33 346,8

1949



2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 4 466,9 3 940,6 -- 7 359,9 6 008,13 465,3-3,2-42,83 940,6 3 419,3 -- --

1 Működési költségvetés 4 424,5 3 905,9 -- 5 723,7 5 069,51 863,8-3,2-42,83 905,9 1 817,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 384,2 2 435,5 -- 3 138,1 2 973,9717,1-32,918,42 435,5 702,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 931,0 1 956,7 -- 2 219,7 2 189,1------1 956,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 275,9 209,5 -- 472,7 392,4------209,5 --

Külső személyi juttatások 177,3 269,3 -- 445,7 392,4------269,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

641,3 566,9 -- 799,1 750,1240,2-14,26,2566,9 232,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 576,2 541,3 -- 727,9 680,1------541,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 64,4 22,9 -- 68,4 68,4------22,9 --

Táppénz hozzájárulás 0,7 2,7 -- 2,8 1,6------2,7 --

 / 3 Dologi kiadások 1 287,3 895,5 -- 1 707,3 1 285,1835,343,9-67,4895,5 811,8 -- --

Készletbeszerzés 21,3 1,9 -- 22,4 18,3------1,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 426,6 312,6 -- 426,7 396,5------312,6 --

Szolgáltatás 96,5 130,4 -- 230,6 164,6------130,4 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 152,9 112,7 -- 188,4 151,9------112,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,1 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 227,5 157,6 -- 272,3 194,1------157,6 --

Költségvetési befizetések 6,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 173,0 157,6 -- 225,4 219,8------157,6 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 -- -- 0,2 0,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 20,0 17,6 -- 21,5 19,8------17,6 --

Egyéb dologi kiadások 162,1 5,1 -- 319,8 119,9------5,1 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,2 0,20,2------ 0,2 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 111,7 8,0 -- 79,0 60,271,0----8,0 71,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 6,0 -- -- 60,6 55,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 5,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 20,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

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

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- -- -- 30,0 30,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,7 8,0 -- 18,4 4,3------8,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0,5 -- -- -- 0,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,2 8,0 -- -- 3,7------8,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

103,9 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,4 34,7 -- 1 636,2 938,61 601,5----34,7 1 601,5 -- --

 / 1 Beruházások 28,8 34,7 -- 1 017,8 877,8983,1----34,7 983,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 28,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 7,1 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,5 -- -- 618,4 60,8618,4------ 618,4 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 590,6 33,0-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

-- -- -- 33,0 33,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 6,5 -- -- 27,8 27,8-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 7,3-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 6,5 -- -- 20,5 20,5-------- --

BEVÉTELEK 855,7 25,5 -- 2 876,2 2 876,22 849,21,5--25,5 2 850,7 -- --

1 Működési költségvetés 788,3 25,5 -- 1 432,7 1 432,61 405,71,5--25,5 1 407,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 16,4 25,5 -- 27,0 27,0------25,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 15,7 25,3 -- 26,8 26,8------25,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,2 0,2 -- 0,2 0,2------0,2 --

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

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 733,1 -- -- 1 395,1 1 395,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 430,8 -- -- -- 886,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 86,5 -- -- -- 508,3-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

185,8 -- -- -- ---------- --

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

30,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 38,8 -- -- 10,6 10,6-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 15,4 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 23,4 -- -- -- 10,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 67,4 -- -- 1 443,5 1 443,61 443,5------ 1 443,5 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 60,9 -- -- 1 440,9 1 441,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

27,9 -- -- -- 1 305,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 135,5-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

33,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

6,5 -- -- 2,6 2,6-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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)

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 259,1 -- -- 616,1 439,7616,1------ 616,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 252,4 -- -- 449,0 353,3-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,7 -- -- 167,1 86,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 3 957,7 3 915,1 -- 3 867,6 3 867,6---4,7-42,83 915,1 -47,5 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 834,4 3 880,4 -- 3 839,9 3 839,9------3 880,4 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 123,3 34,7 -- 27,7 27,7------34,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 605,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 175,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 396 386 -- ----386 -- -- 425425

LÉTSZÁMKERET 386 -- -- ------ -- -- 491384

Nemzeti Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )2

KIADÁSOK 3 874,0 3 525,8 -- 3 722,8 3 711,4241,0-44,80,83 525,8 197,0 -- --

1 Működési költségvetés 3 487,3 3 494,9 -- 3 631,3 3 627,3180,4-44,80,83 494,9 136,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 396,1 2 415,8 -- 2 510,5 2 524,392,02,10,62 415,8 94,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 114,7 2 134,5 -- 2 200,0 2 209,7------2 134,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 274,1 276,8 -- 299,7 303,8------276,8 --

Külső személyi juttatások 7,3 4,5 -- 10,8 10,8------4,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

659,5 630,3 -- 663,5 663,233,0--0,2630,3 33,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 639,5 630,3 -- 644,0 643,7------630,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 11,6 -- -- 13,1 13,1-------- --

Táppénz hozzájárulás 8,4 -- -- 6,4 6,4-------- --

 / 3 Dologi kiadások 429,1 448,8 -- 439,1 421,637,2-46,9--448,8 -9,7 -- --

Készletbeszerzés 74,0 79,6 -- 65,7 55,3------79,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 24,3 18,0 -- 20,6 18,8------18,0 --

Szolgáltatás 166,2 179,0 -- 168,9 167,0------179,0 --

Vásárolt közszolgáltatások 7,4 1,0 -- 8,3 7,6------1,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73,8 75,0 -- 69,0 66,3------75,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 14,8 22,2 -- 14,8 14,8------22,2 --

Adók, díjak, befizetések 35,4 24,0 -- 25,3 25,3------24,0 --

Egyéb dologi kiadások 33,2 50,0 -- 66,5 66,5------50,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 -- -- 18,2 18,218,2------ 18,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 18,2 18,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 18,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 386,7 30,9 -- 91,5 84,160,6----30,9 60,6 -- --

 / 1 Beruházások 105,6 30,9 -- 80,7 80,749,8----30,9 49,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Intézményi beruházási kiadások 105,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 281,1 -- -- 10,8 3,410,8------ 10,8 -- --

BEVÉTELEK 6,9 -- -- 155,5 155,4142,812,7---- 155,5 -- --

1 Működési költségvetés 6,5 -- -- 119,0 118,9106,312,7---- 119,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 6,4 -- -- 12,7 12,7-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 6,4 -- -- 12,7 12,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 106,2 106,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 105,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 0,3-------- --

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

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülről (nem bontott)

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

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 -- -- 36,5 36,536,5------ 36,5 -- --

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

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 33,6 33,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 33,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 2,9 2,9-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 2,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 347,1 -- -- 98,2 90,898,2------ 98,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 63,4 -- -- 78,8 78,8-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 283,7 -- -- 19,4 12,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 3 610,8 3 525,8 -- 3 469,1 3 469,1---57,50,83 525,8 -56,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 243,0 3 494,9 -- 3 438,2 3 438,2------3 494,9 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 367,8 30,9 -- 30,9 30,9------30,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 90,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 3,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 415 415 -- ----415 -- -- 464464

LÉTSZÁMKERET 415 -- -- ------ -- -- 466460

Terrorelhárítási Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )4

KIADÁSOK 11 719,2 13 533,5 -- 15 384,3 13 106,71 789,259,71,913 533,5 1 850,8 -- --

1 Működési költségvetés 9 357,9 10 962,8 -- 11 338,7 11 193,7314,359,71,910 962,8 375,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 634,4 7 030,6 -- 7 031,9 7 029,4-0,1-0,11,57 030,6 1,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 642,0 6 237,1 -- 5 508,3 5 508,3------6 237,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 989,5 790,6 -- 1 519,7 1 517,2------790,6 --

Külső személyi juttatások 2,9 2,9 -- 3,9 3,9------2,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 492,7 1 893,3 -- 1 876,0 1 875,0-18,71,00,41 893,3 -17,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 460,2 1 875,3 -- 1 818,8 1 817,8------1 875,3 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás
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törvényi 
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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

Egészségügyi hozzájárulás 15,3 -- -- 39,0 39,0-------- --

Táppénz hozzájárulás 17,2 18,0 -- 18,2 18,2------18,0 --

 / 3 Dologi kiadások 2 228,8 2 038,9 -- 2 419,7 2 278,2322,058,8--2 038,9 380,8 -- --

Készletbeszerzés 890,1 726,3 -- 864,7 749,7------726,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 62,4 55,1 -- 57,9 57,9------55,1 --

Szolgáltatás 553,5 597,8 -- 688,6 688,6------597,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 409,4 370,7 -- 439,4 412,9------370,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 32,0 26,1 -- 34,7 34,7------26,1 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 83,9 96,8 -- 88,5 88,5------96,8 --

Adók, díjak, befizetések 78,1 45,3 -- 78,2 78,2------45,3 --

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

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 2,4 -- -- 17,7 17,7-------- --

Egyéb dologi kiadások 117,0 120,8 -- 149,5 149,5------120,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 -- -- 11,1 11,111,1------ 11,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 11,1 11,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 11,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 2 361,3 2 570,7 -- 4 045,6 1 913,01 474,9----2 570,7 1 474,9 -- --

 / 1 Beruházások 1 823,3 2 170,7 -- 3 496,8 1 477,01 326,1----2 170,7 1 326,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 823,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 538,0 400,0 -- 547,7 434,9147,7----400,0 147,7 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1,1 1,11,1------ 1,1 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1,1 1,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 1,1-------- --

BEVÉTELEK 218,0 123,0 -- 323,3 324,4133,866,5--123,0 200,3 -- --

1 Működési költségvetés 175,2 123,0 -- 323,3 324,4133,866,5--123,0 200,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 172,6 123,0 -- 189,5 190,4------123,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 141,9 96,8 -- 158,5 159,2------96,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 30,7 26,2 -- 31,0 31,2------26,2 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 129,7 129,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 129,7-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,6 -- -- 4,1 4,3-------- --

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

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 4,3-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 2,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,8 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1,1 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

1,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

41,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 41,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 465,3 -- -- 1 655,4 1 655,41 655,4------ 1 655,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 455,1 -- -- 180,5 180,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2 010,2 -- -- 1 474,9 1 474,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 10 691,3 13 410,5 -- 13 405,6 13 405,6---6,81,913 410,5 -4,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 9 357,9 10 839,8 -- 10 834,9 10 834,9------10 839,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1 333,4 2 570,7 -- 2 570,7 2 570,7------2 570,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 655,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 278,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 855 1 095 -- ----1 095 -- -- 1 0511 051

LÉTSZÁMKERET 876 -- -- ------ -- -- 1 0531 098

Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )5

KIADÁSOK 50 649,1 49 481,7 -- 58 150,1 55 314,17 545,21 601,1-477,949 481,7 8 668,4 -- --

1 Működési költségvetés 48 971,5 48 901,8 -- 53 267,4 51 416,03 273,81 569,7-477,948 901,8 4 365,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 24 609,2 24 992,0 -- 25 824,2 25 483,6217,216,9598,124 992,0 832,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 18 037,5 20 518,6 -- 18 806,4 18 728,9------20 518,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 5 579,0 2 959,8 -- 5 816,7 5 615,7------2 959,8 --

Külső személyi juttatások 992,7 1 513,6 -- 1 201,1 1 139,0------1 513,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

6 063,0 5 645,3 -- 6 294,9 6 194,8446,541,6161,55 645,3 649,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 5 856,9 5 512,8 -- 5 997,4 5 911,3------5 512,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 134,0 60,2 -- 228,5 221,7------60,2 --

Táppénz hozzájárulás 72,1 72,3 -- 69,0 61,8------72,3 --

 / 3 Dologi kiadások 17 764,7 18 259,8 -- 20 341,2 18 930,61 807,71 511,2-1 237,518 259,8 2 081,4 -- --

Készletbeszerzés 4 345,4 4 958,3 -- 5 248,5 4 912,8------4 958,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 63,1 55,5 -- 75,1 59,5------55,5 --

Szolgáltatás 8 918,0 8 932,8 -- 9 620,7 8 997,6------8 932,8 --

Vásárolt közszolgáltatások 221,3 190,6 -- 234,0 221,2------190,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3 426,2 3 657,3 -- 3 875,5 3 602,0------3 657,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 146,2 148,5 -- 243,2 242,9------148,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 27,8 36,4 -- 87,5 42,8------36,4 --

Adók, díjak, befizetések 416,2 173,6 -- 404,2 350,0------173,6 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 14,1 13,2 -- 15,0 14,9------13,2 --

Egyéb dologi kiadások 185,0 93,6 -- 536,1 485,5------93,6 --

Kamatfizetések 1,4 -- -- 1,4 1,4-------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) 1,4 -- -- 1,4 1,4-------- --1955



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,8 2,7 -- 3,5 3,40,8----2,7 0,8 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 531,8 2,0 -- 803,6 803,6801,6----2,0 801,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 496,9 496,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 496,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 395,4 2,0 -- 306,7 306,7------2,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 393,0 2,0 -- -- 304,2------2,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2,4 -- -- -- 2,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

136,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 677,6 579,9 -- 4 882,7 3 898,14 271,431,4--579,9 4 302,8 -- --

 / 1 Beruházások 1 075,8 309,2 -- 4 227,8 3 369,43 895,023,6--309,2 3 918,6 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 075,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 448,7 157,7 -- 461,9 360,9296,47,8--157,7 304,2 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 153,1 113,0 -- 193,0 167,880,0----113,0 80,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 39,5 -- -- 51,2 51,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

39,5 -- -- 50,3 50,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 112,5 113,0 -- 116,1 91,1------113,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 21,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 90,8 113,0 -- 116,1 91,1------113,0 --

Lakástámogatás 1,1 -- -- 25,7 25,5-------- --

BEVÉTELEK 5 206,2 2 715,6 -- 7 709,5 7 698,84 461,7532,2--2 715,6 4 993,9 -- --

1 Működési költségvetés 4 187,7 2 607,6 -- 4 663,6 4 666,41 523,8532,2--2 607,6 2 056,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 230,6 1 767,5 -- 2 297,7 2 300,4------1 767,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 001,2 1 573,3 -- 1 967,8 1 970,4------1 573,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 229,3 194,2 -- 329,9 329,9------194,2 --

Kamatbevételek 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek 0,1 -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 948,2 840,1 -- 2 328,9 2 329,0------840,1 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 125,5 -- -- -- 1 098,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 96,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0,9 -- -- -- 0,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 1 020,1 840,1 -- -- 1 133,5------840,1 --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

801,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8,9 -- -- 37,0 37,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 7,1 -- -- -- 35,6-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,5 -- -- -- 0,5-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 1,3 -- -- -- 0,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 018,5 108,0 -- 3 045,9 3 032,42 937,9----108,0 2 937,9 -- --1956



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,3 -- -- 5,3 5,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 918,2 -- -- 2 932,6 2 932,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

853,4 -- -- -- 2 881,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 1,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

64,8 -- -- 48,8 48,8-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

100,0 108,0 -- 108,0 94,5------108,0 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

100,0 108,0 -- 108,0 94,5------108,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 726,4 -- -- 3 083,5 3 081,43 083,5------ 3 083,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 470,1 -- -- 2 334,7 2 333,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 256,3 -- -- 748,8 747,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 47 797,0 46 766,1 -- 47 357,1 47 357,1--1 068,9-477,946 766,1 591,0 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 47 144,2 46 294,2 -- 46 296,0 46 296,0------46 294,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 652,8 471,9 -- 1 061,1 1 061,1------471,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 080,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 823,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 7 577 8 329 -- ----8 329 -- -- 7 6887 688

LÉTSZÁMKERET 8 329 -- -- ------ -- -- 8 0018 329

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság ( 0433 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások 
)

6

KIADÁSOK 420,1 440,1 -- 596,6 533,7103,451,91,2440,1 156,5 -- --

1 Működési költségvetés 396,4 440,1 -- 543,3 490,750,151,91,2440,1 103,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 244,6 267,3 -- 272,6 262,7-31,636,00,9267,3 5,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 186,4 202,9 -- 188,6 188,6------202,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 24,5 36,5 -- 23,7 23,7------36,5 --

Külső személyi juttatások 33,7 27,9 -- 60,3 50,4------27,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

64,1 66,6 -- 72,1 69,6-3,58,70,366,6 5,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 61,9 62,5 -- 68,4 65,9------62,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,1 2,4 -- 3,6 3,6------2,4 --

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

 / 3 Dologi kiadások 87,7 106,2 -- 166,0 125,852,67,2--106,2 59,8 -- --

Készletbeszerzés 11,9 21,3 -- 34,6 29,7------21,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 1,1 0,4 -- 9,5 6,5------0,4 --

Szolgáltatás 31,6 56,5 -- 37,0 21,0------56,5 --

Vásárolt közszolgáltatások 0,6 -- -- 0,5 0,5-------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 11,6 21,1 -- 28,5 21,0------21,1 --1957



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Általános forgalmi adó-befizetés 4,4 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 6,6 6,1 -- 8,7 8,7------6,1 --

Adók, díjak, befizetések 3,2 0,8 -- 5,9 5,8------0,8 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 13,2 -- -- 15,2 14,2-------- --

Egyéb dologi kiadások 3,5 -- -- 26,1 18,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 32,6 32,632,6------ 32,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 32,6 32,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 32,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,7 -- -- 53,3 43,053,3------ 53,3 -- --

 / 1 Beruházások 23,7 -- -- 40,9 30,640,9------ 40,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 23,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 9,7 9,79,7------ 9,7 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 2,7 2,72,7------ 2,7 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 2,7 2,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 2,7-------- --

BEVÉTELEK 34,6 -- -- 77,9 107,25,772,2---- 77,9 -- --

1 Működési költségvetés 34,6 -- -- 77,9 107,25,772,2---- 77,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 30,6 -- -- 72,2 101,5-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 26,3 -- -- 72,0 101,3-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 4,3 -- -- 0,2 0,2-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,3 -- -- 1,7 1,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1,0 -- -- -- 1,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

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

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,7 -- -- 4,0 4,0-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2,7 -- -- -- 4,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 55,8 -- -- 97,7 97,797,7------ 97,7 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 45,9 -- -- 73,0 73,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 9,9 -- -- 24,7 24,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 427,4 440,1 -- 421,0 421,0---20,31,2440,1 -19,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 386,2 440,1 -- 395,1 395,1------440,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 41,2 -- -- 25,9 25,9-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 97,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 92,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 49 52 -- ----52 -- -- 5050

LÉTSZÁMKERET 52 -- -- ------ -- -- 5652

Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )7

KIADÁSOK 256 191,5 235 753,8 1 005,1 277 065,5 264 657,328 968,6680,610 657,4236 758,9 40 306,6 -- --1958



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 243 672,5 234 695,8 1 005,1 254 103,5 246 582,213 510,6-177,55 069,5235 700,9 18 402,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 158 036,1 155 431,3 394,4 162 164,7 161 390,43 636,6-473,33 175,7155 825,7 6 339,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 121 006,6 128 500,3 -- 122 777,8 122 336,2------128 500,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások 34 257,0 25 334,2 -- 36 817,9 36 554,9------25 334,2 --

Külső személyi juttatások 2 772,5 1 596,8 -- 2 569,0 2 499,3------1 596,8 --

Személyi juttatások (nem bontott) -- -- 394,4 -- --------394,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

40 340,5 39 790,1 96,8 41 796,4 41 693,11 194,9-121,4836,039 886,9 1 909,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 38 758,8 38 434,9 -- 39 441,6 39 350,5------38 434,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 1 083,6 819,1 -- 1 889,8 1 888,9------819,1 --

Táppénz hozzájárulás 498,1 536,1 -- 458,9 447,6------536,1 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- -- -- 6,1 6,1-------- --

Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) -- -- 96,8 -- --------96,8 --

 / 3 Dologi kiadások 44 037,5 38 663,2 513,9 47 283,4 40 771,96 631,3417,21 057,839 177,1 8 106,3 -- --

Készletbeszerzés 8 982,2 8 649,6 -- 11 164,3 9 897,6------8 649,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 553,5 1 249,4 -- 1 347,9 1 266,3------1 249,4 --

Szolgáltatás 16 689,7 13 028,9 -- 15 359,7 13 771,3------13 028,9 --

Vásárolt közszolgáltatások 222,5 80,6 -- 217,2 190,2------80,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7 455,8 7 412,3 -- 8 013,3 6 760,0------7 412,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés 654,6 310,6 -- 660,1 635,9------310,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 752,6 427,5 -- 1 095,5 875,0------427,5 --

Költségvetési befizetések 69,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 2 736,7 1 562,8 -- 3 131,3 3 036,8------1 562,8 --

Realizált árfolyamveszteségek 10,1 -- -- 9,9 9,9-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 3 361,2 2 241,5 -- 2 877,5 2 707,4------2 241,5 --

Egyéb dologi kiadások 1 549,1 3 700,0 -- 3 406,2 1 621,0------3 700,0 --

Kamatfizetések 0,1 -- -- 0,5 0,5-------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) 0,1 -- -- 0,5 0,5-------- --

Dologi kiadások (nem bontott) -- -- 513,9 -- --------513,9 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 31,4 31,331,4------ 31,4 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 258,4 811,2 -- 2 827,6 2 695,52 016,4----811,2 2 016,4 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 605,4 -- -- 2 427,9 2 310,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 605,4 -- -- -- 2 275,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 30,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 4,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 154,4 811,2 -- 399,7 384,8------811,2 --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 1,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 106,0 -- -- -- 97,2-------- --1959



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 külföldre 9,0 -- -- -- 56,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 39,4 -- -- -- 229,3-------- --

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre -- 811,2 -- 11,2 --------811,2 --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

444,0 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 54,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 12 519,0 1 058,0 -- 22 962,0 18 075,115 458,0858,15 587,91 058,0 21 904,0 -- --

 / 1 Beruházások 10 715,0 366,0 -- 19 095,8 15 009,312 807,8855,55 066,5366,0 18 729,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 10 679,5 -- -- -- ---------- --

Kormányzati beruházás 35,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 788,5 587,0 -- 2 593,5 1 823,01 482,52,6521,4587,0 2 006,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 015,5 105,0 -- 1 272,7 1 242,81 167,7----105,0 1 167,7 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 46,6 -- -- 192,7 190,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 128,8-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

46,6 -- -- 63,9 61,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 843,2 -- -- 1 080,0 1 052,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 108,9 -- -- -- 124,7-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 734,3 -- -- 954,3 927,9-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

Lakástámogatás 117,5 105,0 -- -- --------105,0 --

BEVÉTELEK 13 057,9 4 509,6 -- 25 621,4 25 464,920 715,4396,4--4 509,6 21 111,8 -- --

1 Működési költségvetés 10 362,4 4 509,6 -- 18 633,7 18 510,913 761,5362,6--4 509,6 14 124,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 4 293,1 3 185,2 -- 3 452,7 3 329,5------3 185,2 --

Alaptevékenység bevételei 624,2 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 876,2 2 695,1 -- 2 921,2 2 707,8------2 695,1 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 782,9 490,1 -- 529,0 612,0------490,1 --

Kamatbevételek 9,8 -- -- 2,5 9,7-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 2,5 9,7-------- --

Kamatbevételek 9,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5 319,6 -- -- 13 505,0 13 520,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1 801,1 -- -- -- 7 723,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 291,4 -- -- -- 2 639,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 237,9 -- -- -- 1 900,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 72,9 -- -- -- 107,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

1 177,0 -- -- -- 1 146,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 1,8 -- -- -- 2,4-------- --

1960



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

737,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 749,7 811,2 -- 1 063,8 1 052,6------811,2 --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 7,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 3,2 -- -- -- 3,2-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 247,9 -- -- -- 316,1-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 19,5 -- -- -- 23,6-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 474,0 -- -- -- 680,5-------- --

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

-- 811,2 -- 31,8 20,6------811,2 --

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülről (nem bontott)

5,1 -- -- 1,2 1,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 513,2 -- 612,2 608,7------513,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 2 695,5 -- -- 6 987,7 6 954,06 953,933,8---- 6 987,7 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 99,0 -- -- 48,1 54,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 387,3 -- -- 6 060,4 6 062,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 2 758,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 266,5 -- -- -- 3 144,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

2,8 -- -- -- 18,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

46,9 -- -- -- 67,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (nem bontott)

71,1 -- -- 73,5 73,5-------- --

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

444,8 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

760,3 -- -- 876,0 832,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 20,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0,2 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 8,4 -- -- -- 9,8-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

731,1 -- -- 866,2 822,9-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 4,1 -- -- 3,2 4,0-------- --

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 170,1 -- -- 8 253,2 8 247,78 253,2------ 8 253,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 5 051,2 -- -- 5 577,1 5 577,2-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2 118,9 -- -- 2 676,1 2 670,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 244 167,2 231 244,2 1 005,1 243 190,9 243 190,9--284,210 657,4232 249,3 10 941,6 -- --
1961



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 támogatása 234 970,0 230 186,2 1 005,1 230 710,9 231 067,7------231 191,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 9 197,2 1 058,0 -- 12 480,0 12 123,2------1 058,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 203,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 246,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 45 215 48 416 -- ----48 416 -- -- 46 28946 289

LÉTSZÁMKERET 48 142 -- -- ------ -- -- 48 30348 290

Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )8

KIADÁSOK 7 015,0 7 031,2 -- 7 849,2 7 235,0834,51,1-17,67 031,2 818,0 -- --

1 Működési költségvetés 6 638,5 6 955,7 -- 7 296,6 6 917,7357,41,1-17,66 955,7 340,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 309,3 4 789,8 -- 4 412,4 4 378,2-364,81,4-14,04 789,8 -377,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 309,3 4 789,8 -- 4 412,4 4 378,2------4 789,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 126,9 1 304,6 -- 1 136,3 1 127,1-165,10,4-3,61 304,6 -168,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 126,9 1 304,6 -- 1 136,3 1 127,1------1 304,6 --

 / 3 Dologi kiadások 1 055,4 861,0 -- 1 721,8 1 386,3861,5-0,7--861,0 860,8 -- --

Egyéb dologi kiadások 1 055,4 861,0 -- 1 721,8 1 386,3------861,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 146,9 0,3 -- 26,1 26,125,8----0,3 25,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 25,5 25,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 25,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 0,3 -- 0,6 0,6------0,3 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- 0,3 -- -- --------0,3 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 0,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

14,0 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 132,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 376,5 75,5 -- 552,6 317,3477,1----75,5 477,1 -- --

 / 1 Beruházások 181,0 55,5 -- 275,8 119,5220,3----55,5 220,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 181,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 166,1 -- -- 229,3 150,3229,3------ 229,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 29,4 20,0 -- 47,5 47,527,5----20,0 27,5 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 29,4 20,0 -- 47,5 47,5------20,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 29,4 20,0 -- 47,5 47,5------20,0 --

BEVÉTELEK 55,5 47,4 -- 188,7 188,7139,12,2--47,4 141,3 -- --

1 Működési költségvetés 25,5 27,4 -- 141,2 141,2111,62,2--27,4 113,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 25,5 27,4 -- 29,6 29,6------27,4 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 25,5 27,4 -- 29,6 29,6------27,4 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 108,6 108,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 108,6-------- --

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

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól -- -- -- -- 3,0-------- --
1962



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 30,0 20,0 -- 47,5 47,527,5----20,0 27,5 -- --

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

29,9 20,0 -- 47,5 47,5------20,0 --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

29,8 20,0 -- 47,5 47,5------20,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 596,4 -- -- 695,4 657,4695,4------ 695,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 596,4 -- -- 695,4 657,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 7 006,3 6 983,8 -- 6 965,1 6 965,1---1,1-17,66 983,8 -18,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 6 787,2 6 928,3 -- 6 701,5 6 701,5------6 928,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 219,1 55,5 -- 263,6 263,6------55,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 643,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 576,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 894 1 180 -- ----1 180 -- -- 892892

LÉTSZÁMKERET 1 180 -- -- ------ -- -- 9571 155

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )9

KIADÁSOK 16 908,1 15 492,3 -- 18 051,7 16 985,51 367,51 001,9190,015 492,3 2 559,4 -- --

1 Működési költségvetés 14 062,9 13 943,4 -- 14 921,4 14 907,0-105,9974,9109,013 943,4 978,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 8 608,1 9 292,9 -- 9 087,4 9 087,4-867,4576,185,89 292,9 -205,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 8 608,1 9 292,9 -- 9 087,4 9 087,4------9 292,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 219,2 2 417,3 -- 2 374,8 2 374,8-212,0146,323,22 417,3 -42,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 2 219,2 2 417,3 -- 2 374,8 2 374,8------2 417,3 --

 / 3 Dologi kiadások 3 214,0 2 232,8 -- 3 450,6 3 436,2965,3252,5--2 232,8 1 217,8 -- --

Egyéb dologi kiadások 3 214,0 2 232,8 -- 3 450,6 3 436,2------2 232,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,6 0,4 -- 8,6 8,68,2----0,4 8,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 8,2 8,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 8,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,8 0,4 -- 0,4 0,4------0,4 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- 0,4 -- -- --------0,4 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,8 -- -- -- 0,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

20,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 845,2 1 548,9 -- 3 130,3 2 078,51 473,427,081,01 548,9 1 581,4 -- --

 / 1 Beruházások 2 548,2 1 505,0 -- 2 968,6 1 997,81 436,627,0--1 505,0 1 463,6 -- --

Intézményi beruházási kiadások 2 548,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 230,1 -- -- 85,4 4,44,4--81,0-- 85,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 66,9 43,9 -- 76,3 76,332,4----43,9 32,4 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 46,0 23,0 -- 55,4 55,4------23,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 46,0 23,0 -- 55,4 55,4------23,0 --1963



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Lakástámogatás 20,9 20,9 -- 20,9 20,9------20,9 --

BEVÉTELEK 801,2 170,6 -- 463,5 463,5243,249,7--170,6 292,9 -- --

1 Működési költségvetés 226,4 147,6 -- 228,7 228,731,449,7--147,6 81,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 205,8 147,6 -- 197,3 197,3------147,6 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 205,8 147,6 -- 197,3 197,3------147,6 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 20,6 -- -- 31,4 31,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 20,6 -- -- -- 31,4-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 574,8 23,0 -- 234,8 234,8211,8----23,0 211,8 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 20,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 146,7 -- -- 118,1 118,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

146,7 -- -- -- 118,1-------- --

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

209,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

197,8 23,0 -- 116,7 116,7------23,0 --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 151,5 -- -- -- 61,7-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

46,3 23,0 -- 55,0 55,0------23,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 059,6 -- -- 1 124,3 1 124,31 124,3------ 1 124,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 235,5 -- -- 87,0 87,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 1 824,1 -- -- 1 037,3 1 037,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 14 960,9 15 321,7 -- 16 463,9 16 463,9--952,2190,015 321,7 1 142,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 13 412,9 13 795,8 -- 14 606,1 14 606,1------13 795,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1 548,0 1 525,9 -- 1 857,8 1 857,8------1 525,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 913,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 066,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 808 2 061 -- ----2 061 -- -- 1 9031 903

LÉTSZÁMKERET 2 068 -- -- ------ -- -- 2 0452 184

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )10

KIADÁSOK 365,1 196,1 -- 217,6 190,854,8-33,80,5196,1 21,5 -- --

1 Működési költségvetés 148,8 176,5 -- 176,9 150,87,7-7,80,5176,5 0,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 61,4 86,6 -- 70,5 70,5-8,1-8,40,486,6 -16,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 50,4 69,9 -- 58,4 58,4------69,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 9,6 7,4 -- 8,2 8,2------7,4 --

Külső személyi juttatások 1,4 9,3 -- 3,9 3,9------9,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

16,7 25,4 -- 18,6 18,6-4,6-2,30,125,4 -6,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 15,5 24,0 -- 17,3 17,3------24,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 1,1 1,3 -- 1,3 1,3------1,3 --

Táppénz hozzájárulás 0,1 0,1 -- -- --------0,1 --1964
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 / 3 Dologi kiadások 66,9 64,5 -- 83,6 57,516,22,9--64,5 19,1 -- --

Készletbeszerzés 6,8 7,6 -- 16,5 15,7------7,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 23,6 16,2 -- 14,1 3,6------16,2 --

Szolgáltatás 15,5 22,3 -- 27,2 16,7------22,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9,5 9,8 -- 13,2 12,3------9,8 --

Általános forgalmi adó-befizetés 2,8 3,0 -- 5,8 2,8------3,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2,9 2,5 -- 2,8 2,8------2,5 --

Költségvetési befizetések 2,1 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 3,5 2,7 -- 3,6 3,2------2,7 --

Egyéb dologi kiadások 0,2 0,4 -- 0,4 0,4------0,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,8 -- -- 4,2 4,24,2------ 4,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,2 4,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 4,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 216,3 19,6 -- 40,7 40,047,1-26,0--19,6 21,1 -- --

 / 1 Beruházások 17,9 19,6 -- 27,5 26,833,9-26,0--19,6 7,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 17,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 198,4 -- -- 13,2 13,213,2------ 13,2 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 13,2 13,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 13,2-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

198,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,8 -- -- 4,4 4,4--4,4---- 4,4 -- --

1 Működési költségvetés 3,7 -- -- 4,3 4,3-0,14,4---- 4,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,7 -- -- 4,3 4,3-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,0 -- -- 1,6 1,6-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 2,7 -- -- 2,7 2,7-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- 0,1 0,10,1------ 0,1 -- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 229,2 -- -- 54,8 54,854,8------ 54,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 24,2 -- -- 17,5 17,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 205,0 -- -- 37,3 37,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 186,9 196,1 -- 158,4 158,4---38,20,5196,1 -37,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 132,5 176,5 -- 155,7 155,7------176,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 54,4 19,6 -- 2,7 2,7------19,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 54,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 13 16 -- ----16 -- -- 1414

LÉTSZÁMKERET 16 -- -- ------ -- -- 1516
1965
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BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )12

KIADÁSOK 61 475,0 53 146,1 -- 77 993,6 75 423,223 897,51 183,8-233,853 146,1 24 847,5 -- --

1 Működési költségvetés 54 394,7 48 893,2 -- 66 426,8 64 842,016 587,51 179,9-233,848 893,2 17 533,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 33 446,6 34 413,2 -- 35 365,6 35 191,0-31,0125,4858,034 413,2 952,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 27 399,8 29 727,1 -- 28 402,3 28 384,3------29 727,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 5 533,0 4 611,4 -- 6 680,2 6 527,7------4 611,4 --

Külső személyi juttatások 513,8 74,7 -- 283,1 279,0------74,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

8 569,4 9 110,2 -- 9 188,2 9 142,4-185,531,9231,69 110,2 78,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 8 136,8 8 838,4 -- 8 800,4 8 762,5------8 838,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 208,2 72,1 -- 293,5 290,4------72,1 --

Táppénz hozzájárulás 100,8 199,7 -- 94,3 89,5------199,7 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 123,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 11 452,2 5 351,4 -- 16 951,4 15 700,912 020,8902,6-1 323,45 351,4 11 600,0 -- --

Készletbeszerzés 2 253,1 954,9 -- 4 487,4 4 039,4------954,9 --

Kommunikációs szolgáltatások 205,3 137,3 -- 316,5 303,5------137,3 --

Szolgáltatás 5 093,9 2 760,7 -- 7 343,3 6 779,6------2 760,7 --

Vásárolt közszolgáltatások 15,4 0,6 -- 11,1 11,1------0,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 963,0 1 005,0 -- 3 082,4 2 917,1------1 005,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 466,3 215,5 -- 685,7 668,5------215,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 110,8 68,3 -- 189,4 181,8------68,3 --

Költségvetési befizetések 520,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 586,2 194,2 -- 574,5 565,7------194,2 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,8 -- -- 0,5 0,5-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 14,3 5,1 -- 24,4 15,5------5,1 --

Egyéb dologi kiadások 222,5 9,8 -- 234,6 216,6------9,8 --

Kamatfizetések 0,2 -- -- 1,6 1,6-------- --

Kamatkiadások államháztartáson belülre -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) 0,2 -- -- 1,1 1,1-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 9,9 9,99,9------ 9,9 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 926,5 18,4 -- 4 911,7 4 797,84 773,3120,0--18,4 4 893,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 892,2 -- -- 4 819,7 4 781,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 876,8 -- -- -- 4 781,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0,4 -- -- -- 0,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

15,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22,7 18,4 -- 92,0 15,9------18,4 --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0,9 -- -- -- 0,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 21,8 18,4 -- -- 15,0------18,4 --

1966



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7 080,3 4 252,9 -- 11 566,8 10 581,27 310,03,9--4 252,9 7 313,9 -- --

 / 1 Beruházások 4 860,0 3 628,2 -- 8 655,8 8 381,55 023,73,9--3 628,2 5 027,6 -- --

Intézményi beruházási kiadások 4 860,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 800,1 606,7 -- 1 959,5 1 688,81 352,8----606,7 1 352,8 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 420,2 18,0 -- 951,5 510,9933,5----18,0 933,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 715,5 -- -- 813,7 373,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 287,0 -- -- -- 367,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 4,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

428,5 -- -- -- 1,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 686,7 -- -- 137,8 137,8-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 379,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 125,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,0 -- -- -- 8,4-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 180,1 -- -- 129,4 129,4-------- --

Lakástámogatás 18,0 18,0 -- -- --------18,0 --

BEVÉTELEK 19 443,5 1 621,5 -- 16 318,5 16 276,313 868,4828,6--1 621,5 14 697,0 -- --

1 Működési költségvetés 7 458,3 1 621,5 -- 13 364,2 13 322,110 915,6827,1--1 621,5 11 742,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1 966,8 1 460,0 -- 2 336,1 2 319,1------1 460,0 --

Alaptevékenység bevételei 100,8 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 375,8 1 228,5 -- 1 522,5 1 498,6------1 228,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 489,6 231,5 -- 811,7 818,6------231,5 --

Kamatbevételek 0,6 -- -- 1,9 1,9-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 1,9 1,9-------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 3 541,2 -- -- 10 808,9 10 808,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 850,9 -- -- -- 4 788,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 6,2 -- -- -- 5 469,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 487,7 -- -- -- 490,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 1,5 -- -- -- 6,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

34,1 -- -- -- 51,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 2,0 -- -- -- 3,4-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

2 158,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 950,3 -- -- 95,3 95,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1 949,6 -- -- -- 70,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól -- -- -- -- 2,0-------- --1967
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Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,7 -- -- -- 19,1-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 3,3-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 161,5 -- 123,9 98,8------161,5 --

2 Felhalmozási költségvetés 11 985,2 -- -- 2 954,3 2 954,22 952,81,5---- 2 954,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,1 -- -- 2,0 1,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 646,1 -- -- 2 838,1 2 838,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

308,9 -- -- -- 377,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

31,7 -- -- -- 1 856,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

1 274,6 -- -- -- 574,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

30,9 -- -- -- 29,6-------- --

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

7 562,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 775,3 -- -- 114,2 114,2-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2 592,8 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 0,3-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 0,3-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

182,5 -- -- 113,6 113,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 072,1 -- -- 10 029,1 9 580,210 029,1------ 10 029,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 528,7 -- -- 3 639,7 3 639,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 543,4 -- -- 6 389,4 5 940,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 49 093,8 51 524,6 -- 51 646,0 51 646,0--355,2-233,851 524,6 121,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 48 415,7 47 271,7 -- 49 524,5 49 524,5------47 271,7 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 678,1 4 252,9 -- 2 121,5 2 121,5------4 252,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 134,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 079,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 542 11 026 -- ----11 026 -- -- 10 99910 999

LÉTSZÁMKERET 11 050 -- -- ------ -- -- 10 94011 026

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )13

KIADÁSOK 7 418,0 6 454,4 -- 9 724,7 8 589,93 076,890,0103,56 454,4 3 270,3 -- --

1 Működési költségvetés 7 015,5 6 387,7 -- 9 211,0 8 282,62 629,890,0103,56 387,7 2 823,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 188,9 2 925,4 -- 3 568,4 3 432,0589,21,852,02 925,4 643,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 428,1 2 577,6 -- 2 724,6 2 686,5------2 577,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 694,0 290,9 -- 729,0 636,0------290,9 --

Külső személyi juttatások 66,8 56,9 -- 114,8 109,5------56,9 --

1968
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 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

835,5 797,5 -- 940,0 899,4127,60,814,1797,5 142,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 773,8 734,4 -- 854,6 825,2------734,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 56,2 57,6 -- 79,5 70,2------57,6 --

Táppénz hozzájárulás 5,5 5,5 -- 5,9 4,0------5,5 --

 / 3 Dologi kiadások 2 614,0 2 496,8 -- 3 916,3 3 211,01 339,742,437,42 496,8 1 419,5 -- --

Készletbeszerzés 704,0 733,7 -- 976,9 761,3------733,7 --

Kommunikációs szolgáltatások 68,0 78,5 -- 92,7 76,6------78,5 --

Szolgáltatás 887,6 931,1 -- 1 654,0 1 360,2------931,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 415,5 482,4 -- 641,4 553,4------482,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 45,7 16,8 -- 42,9 42,9------16,8 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 47,9 25,0 -- 54,6 51,6------25,0 --

Költségvetési befizetések 200,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 143,3 137,7 -- 178,4 159,6------137,7 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,1 -- -- 0,1 0,1-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 39,1 60,0 -- 148,9 79,8------60,0 --

Egyéb dologi kiadások 62,8 31,6 -- 126,4 125,5------31,6 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157,1 78,0 -- 250,6 250,6127,645,0--78,0 172,6 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 220,0 90,0 -- 535,7 489,6445,7----90,0 445,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 117,1 -- -- 416,8 400,6-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 106,6 -- -- -- 394,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10,5 -- -- -- 6,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 96,6 90,0 -- 118,9 89,0------90,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0,4 -- -- -- 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 73,6 90,0 -- -- 65,0------90,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 10,6 -- -- -- 20,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 0,5 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 11,5 -- -- -- 3,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

6,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 402,5 66,7 -- 513,7 307,3447,0----66,7 447,0 -- --

 / 1 Beruházások 316,8 66,7 -- 483,6 277,2416,9----66,7 416,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 316,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 19,8 -- -- 4,6 4,64,6------ 4,6 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 65,9 -- -- 25,5 25,525,5------ 25,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5,5 -- -- 1,5 1,5-------- --

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(nem bontott)

5,5 -- -- 1,4 1,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 29,5 -- -- 24,0 24,0-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 29,5 -- -- 24,0 24,0-------- --1969
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Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

30,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 667,4 104,4 -- 1 923,7 1 925,11 727,991,4--104,4 1 819,3 -- --

1 Működési költségvetés 576,8 104,4 -- 1 741,9 1 743,31 546,191,4--104,4 1 637,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 186,6 94,4 -- 183,9 182,8------94,4 --

Alaptevékenység bevételei 13,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 125,2 74,5 -- 138,7 138,8------74,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 47,8 19,9 -- 45,2 43,9------19,9 --

Kamatbevételek 0,3 -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek 0,3 -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 390,2 -- -- 1 545,7 1 545,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 1 198,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 323,5 -- -- -- 274,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 36,1 -- -- -- 72,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

30,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 0,5-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 10,0 -- 11,8 14,3------10,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 90,6 -- -- 181,8 181,8181,8------ 181,8 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 33,0 -- -- 150,9 150,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 128,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

33,0 -- -- -- 22,7-------- --

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

13,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

42,8 -- -- 30,9 30,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

42,8 -- -- 30,9 30,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 922,2 -- -- 1 348,9 1 286,11 348,9------ 1 348,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 854,7 -- -- 1 129,2 1 109,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 67,5 -- -- 219,7 176,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 7 176,2 6 350,0 -- 6 452,1 6 452,1---1,4103,56 350,0 102,1 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 6 723,7 6 283,3 -- 6 383,9 6 383,9------6 283,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 452,5 66,7 -- 68,2 68,2------66,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 347,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 073,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 989 983 -- ----983 -- -- 1 1271 127

LÉTSZÁMKERET 863 -- -- ------ -- -- 1 1731 0331970



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

BM Nemzetközi Oktatási Központ ( 04708 Oktatás szakigazgatása )15

KIADÁSOK 985,5 950,8 -- 964,4 964,44,35,93,4950,8 13,6 -- --

1 Működési költségvetés 926,4 937,8 -- 923,4 923,4-23,75,93,4937,8 -14,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 330,7 309,6 -- 304,4 304,4-7,9--2,7309,6 -5,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 241,8 239,4 -- 229,3 229,3------239,4 --

Nem rendszeres személyi juttatások 61,1 37,8 -- 49,4 49,4------37,8 --

Külső személyi juttatások 27,8 32,4 -- 25,7 25,7------32,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

90,9 90,5 -- 79,6 79,6-11,6--0,790,5 -10,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 85,2 86,8 -- 75,2 75,2------86,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 3,1 2,9 -- 4,2 4,2------2,9 --

Táppénz hozzájárulás 0,6 0,8 -- 0,2 0,2------0,8 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 2,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 485,2 537,7 -- 519,8 519,8-23,85,9--537,7 -17,9 -- --

Készletbeszerzés 121,7 127,1 -- 129,1 129,1------127,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 3,1 5,0 -- 3,4 3,4------5,0 --

Szolgáltatás 228,5 264,1 -- 238,3 238,3------264,1 --

Vásárolt közszolgáltatások 0,1 0,3 -- -- --------0,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 89,2 100,4 -- 98,8 98,8------100,4 --

Általános forgalmi adó-befizetés 10,9 14,4 -- 19,3 19,3------14,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 11,3 14,6 -- 4,2 4,2------14,6 --

Adók, díjak, befizetések 14,1 10,4 -- 14,0 14,0------10,4 --

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

Egyéb dologi kiadások 5,8 0,9 -- 12,7 12,7------0,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,6 -- -- 19,6 19,619,6------ 19,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18,9 -- -- 19,4 19,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 18,9 -- -- -- 19,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 59,1 13,0 -- 41,0 41,028,0----13,0 28,0 -- --

 / 1 Beruházások 6,8 5,0 -- 19,3 19,314,3----5,0 14,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 6,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 52,3 8,0 -- 21,7 21,713,7----8,0 13,7 -- --

BEVÉTELEK 400,6 414,5 -- 416,2 416,20,11,6--414,5 1,7 -- --

1 Működési költségvetés 400,6 414,5 -- 416,2 416,20,11,6--414,5 1,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 384,9 414,5 -- 416,1 416,1------414,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 307,3 328,7 -- 330,6 330,6------328,7 --1971
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ÁFA bevételek, visszatérülések 77,6 85,8 -- 85,5 85,5------85,8 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 12,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

12,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,2 -- -- 0,1 0,1-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 3,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről -- -- -- 0,1 0,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 47,9 -- -- 4,2 4,24,2------ 4,2 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 47,9 -- -- 4,2 4,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 541,3 536,3 -- 544,0 544,0--4,33,4536,3 7,7 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 528,3 523,3 -- 531,0 531,0------523,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 13,0 13,0 -- 13,0 13,0------13,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 68 68 -- ----68 -- -- 6868

LÉTSZÁMKERET 68 -- -- ------ -- -- 7268

Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )17

KIADÁSOK 84 383,8 16 428,9 -- 134 742,9 126 492,5106 608,111 275,4430,516 428,9 118 314,0 -- --

1 Működési költségvetés 45 617,4 15 625,4 -- 62 271,0 59 264,936 005,910 238,3401,415 625,4 46 645,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 23 869,3 8 495,6 -- 25 971,6 24 975,416 892,2264,7319,18 495,6 17 476,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 21 954,0 7 864,0 -- 21 985,1 21 076,9------7 864,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 731,9 588,7 -- 3 741,6 3 657,6------588,7 --

Külső személyi juttatások 183,4 42,9 -- 244,9 240,9------42,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 348,5 2 316,8 -- 5 074,2 4 837,02 599,471,886,22 316,8 2 757,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 4 246,0 2 228,3 -- 4 883,8 4 655,8------2 228,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 62,1 47,8 -- 143,9 137,1------47,8 --

Táppénz hozzájárulás 38,7 39,7 -- 44,7 42,3------39,7 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0,1 -- -- -- ---------- --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 1,6 1,0 -- 1,8 1,8------1,0 --

 / 3 Dologi kiadások 17 125,7 4 813,0 -- 30 934,2 29 092,016 234,19 891,0-3,94 813,0 26 121,2 -- --

Készletbeszerzés 2 797,1 1 125,3 -- 4 278,9 3 996,9------1 125,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 393,1 274,3 -- 356,1 346,9------274,3 --

Szolgáltatás 3 451,7 1 729,6 -- 8 296,1 7 427,5------1 729,6 --

Vásárolt közszolgáltatások 7,6 0,4 -- 7,9 7,7------0,4 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 079,2 798,8 -- 3 991,0 3 727,5------798,8 --

Általános forgalmi adó-befizetés 5 629,9 412,4 -- 9 970,4 9 649,1------412,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 280,9 80,6 -- 434,7 425,3------80,6 --

Költségvetési befizetések 145,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 390,7 336,3 -- 716,9 647,0------336,3 --1972
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Realizált árfolyamveszteségek 25,7 -- -- 8,8 8,8-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 9,6 10,7 -- 9,6 8,7------10,7 --

Egyéb dologi kiadások 1 911,3 44,6 -- 2 863,7 2 846,5------44,6 --

Kamatfizetések 3,0 -- -- 0,1 0,1-------- --

Kamatkiadások államháztartáson belülre 3,0 -- -- 0,1 0,1-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 273,9 -- -- 291,0 360,5280,210,8---- 291,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 3,5 -- -- 195,4 184,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 10,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0,6 -- -- -- 153,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 8,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

2,9 -- -- -- 11,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 260,3 -- -- 95,6 18,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 4,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 4,2 -- -- -- 5,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre 254,1 -- -- -- 9,3-------- --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 2,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7,4 -- -- -- ---------- --

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások -- -- -- -- 157,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 38 766,4 803,5 -- 72 471,9 67 227,670 602,21 037,129,1803,5 71 668,4 -- --

 / 1 Beruházások 38 246,4 803,5 -- 71 178,8 66 501,369 333,11 013,129,1803,5 70 375,3 -- --

Intézményi beruházási kiadások 38 246,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 120,2 -- -- 697,3 328,2673,324,0---- 697,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 399,8 -- -- 595,8 398,1595,8------ 595,8 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13,5 -- -- 364,9 167,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 20,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 145,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 1,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

13,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 386,3 -- -- 230,9 230,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 0,1-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 365,2 -- -- -- 219,4-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 20,7 -- -- 11,3 11,2-------- --

BEVÉTELEK 74 143,2 2 929,9 -- 115 129,8 114 519,0100 982,311 217,6--2 929,9 112 199,9 -- --

1 Működési költségvetés 35 767,6 2 929,9 -- 47 909,8 48 041,633 768,611 211,3--2 929,9 44 979,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 9 510,9 2 929,9 -- 14 140,7 14 506,8------2 929,9 --

Alaptevékenység bevételei 0,1 -- -- -- ---------- --1973



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 795,7 2 427,3 -- 4 163,5 4 338,1------2 427,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 5 702,4 502,6 -- 9 973,7 9 992,3------502,6 --

Vállalkozás bevételei -- -- -- -- 170,5-------- --

Kamatbevételek 12,7 -- -- 3,5 5,9-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 3,5 5,9-------- --

Kamatbevételek 12,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 26 228,3 -- -- 33 753,6 33 516,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1 145,7 -- -- -- 3 545,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 6 578,7 -- -- -- 11 771,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 17 516,7 -- -- -- 18 197,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

12,1 -- -- -- 2,2-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

975,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28,4 -- -- 15,5 18,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,1 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 2,6 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 25,7 -- -- -- 12,2-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről -- -- -- -- 6,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 38 375,6 -- -- 67 220,0 66 477,467 213,76,3---- 67 220,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 27,5 -- -- 6,7 10,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 32 995,5 -- -- 67 130,9 66 360,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

12 425,9 -- -- -- 40 756,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

20 357,3 -- -- -- 25 154,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

212,3 -- -- -- 449,1-------- --

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

5 284,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

66,0 -- -- 82,4 106,9-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 22,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 20,9 -- -- -- 95,5-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

22,8 -- -- 11,4 11,4-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 2,1 -- -- -- ---------- --

Osztalékok (nem bontott) 1,9 -- -- -- ---------- --

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 670,0 -- -- 5 625,8 4 333,15 625,8------ 5 625,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 260,5 -- -- 2 444,1 2 239,1-------- --1974



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban
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2013. évi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 1 409,5 -- -- 3 181,7 2 094,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 13 081,5 13 499,0 -- 13 987,3 13 987,3--57,8430,513 499,0 488,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 12 530,8 12 695,5 -- 13 092,0 13 092,0------12 695,5 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 550,7 803,5 -- 895,3 895,3------803,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 510,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 346,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 21 873 3 672 -- ----3 672 -- -- 19 67219 672

LÉTSZÁMKERET 3 595 -- -- ------ -- -- 7 0073 672

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )20

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

Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )120

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

Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )120 2

KIADÁSOK 135,1 100,3 -- 197,9 117,0--97,6--100,3 97,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 100,3 -- 197,9 117,0--97,6--100,3 97,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 100,3 -- 197,9 117,0--97,6--100,3 97,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 100,3 -- 197,9 117,0--97,6--100,3 97,6

3 Kölcsönök 135,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 112,0 100,3 -- 110,5 110,5--10,2--100,3 10,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 100,3 -- 110,5 110,5--10,2--100,3 10,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- 100,3 -- 110,5 110,5--10,2--100,3 10,2

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

20,0 -- -- -- ---------- --

3 Kölcsönök 92,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 110,5 -- -- 87,4 87,4--87,4---- 87,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 87,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 80,9

Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )120 6

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások ( 01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott) )120 7

KIADÁSOK 13,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 13,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 13,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,2 -- -- -- ---------- -- -- --1975



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

MÁK - számlavezetési díjak ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )120 11

KIADÁSOK 9,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 9,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 8,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Közrendvédelmi bírság ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )120 13

KIADÁSOK 11,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 11,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

10,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,2 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Országos Baleset-megelőzési Bizottság ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )120 15

KIADÁSOK 92,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 92,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 92,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

92,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 92,8 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Schengen Alap ( 03113 Határőrizet )120 17

KIADÁSOK -- -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6

BEVÉTELEK -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

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

Nemzetközi fizetési kötelezettség ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )120 20

KIADÁSOK 9,2 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4 -- --1976



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban
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módosítás

Intézményi 
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2013. évi 
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módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 9,2 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,0 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,2 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4 -- --

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

Közbiztonsági feladatterv támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )120 25

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb rendvédelmi és 
közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )

120 27

KIADÁSOK 121,6 610,0 -- 755,3 224,1--145,3--610,0 145,3 -- --

1 Működési költségvetés 58,6 145,0 -- 461,9 203,6--316,9--145,0 316,9

 / 1 Személyi juttatások -- 10,0 -- -- -----10,0--10,0 -10,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 6,0 20,0 -- -- -----20,0--20,0 -20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 52,6 112,3 -- 461,9 203,6--349,6--112,3 349,6

Támogatásértékű működési kiadások 5,6 112,3 -- 342,0 109,2--349,6--112,3 349,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 119,9 94,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

47,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 465,0 -- 293,4 20,5---171,6--465,0 -171,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 465,0 -- 293,4 20,5---171,6--465,0 -171,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 465,0 -- 293,4 20,5---171,6--465,0 -171,6

3 Kölcsönök 63,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 27,4 410,0 -- 562,0 266,8--152,0--410,0 152,0 -- --

1 Működési költségvetés 19,1 45,0 -- 256,1 233,8--211,1--45,0 211,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 19,1 -- -- 119,0 119,0--119,0---- 119,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 45,0 -- 137,1 114,8--92,1--45,0 92,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 365,0 -- 305,9 33,0---59,1--365,0 -59,1

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 33,0 33,0--33,0---- 33,01977



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 365,0 -- 272,9 -----92,1--365,0 -92,1

3 Kölcsönök 8,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 110,0 -- -- 92,7 61,8--92,7---- 92,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 48,6 200,0 -- 100,6 100,6---99,4--200,0 -99,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 64,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 205,1

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )120 29

KIADÁSOK 6 673,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 350,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

350,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 323,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6 323,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

6 323,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 673,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Hivatásos állomány életbiztosítása ( 03113 Határőrizet )120 30

KIADÁSOK 96,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 96,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 96,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

96,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 96,7 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Területrendezési feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 31

KIADÁSOK 94,5 50,0 -- 67,8 38,3--17,8--50,0 17,8 -- --

1 Működési költségvetés 92,3 50,0 -- 67,5 38,0--17,5--50,0 17,5

 / 3 Dologi kiadások 3,4 50,0 -- 21,4 1,1---28,6--50,0 -28,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,9 -- -- 46,1 36,9--46,1---- 46,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 81,2 -- -- 46,1 36,9--46,1---- 46,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 2,2 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Beruházások 2,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

BEVÉTELEK 0,8 -- -- 8,8 8,8--8,8---- 8,8 -- --1978



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 0,8 -- -- 8,8 8,8--8,8---- 8,8

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,8 -- -- 8,8 8,8--8,8---- 8,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 94,5 -- -- 9,0 ----9,0---- 9,0 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 50,0 -- 50,0 50,0------50,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 20,5

Építésügyi célelőirányzat ( 11301 Építésügy )120 32

KIADÁSOK 965,2 -- -- 293,3 138,8--293,3---- 293,3 -- --

1 Működési költségvetés 914,0 -- -- 277,1 127,5--277,1---- 277,1

 / 3 Dologi kiadások 245,2 -- -- 108,0 2,7--108,0---- 108,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 668,8 -- -- 169,1 124,8--169,1---- 169,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 90,8 90,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 319,3 -- -- 78,3 34,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

349,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 51,2 -- -- 16,2 11,3--16,2---- 16,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,2 -- -- 16,2 11,3--16,2---- 16,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 10,7 10,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 49,4 -- -- 5,5 0,6-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

1,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 74,9 -- -- 49,2 49,2--49,2---- 49,2 -- --

1 Működési költségvetés 65,3 -- -- 44,3 44,3--44,3---- 44,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 65,3 -- -- 21,3 21,3--21,3---- 21,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 23,0 23,0--23,0---- 23,0

2 Felhalmozási költségvetés 9,6 -- -- 4,9 4,9--4,9---- 4,9

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

9,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 4,9 4,9--4,9---- 4,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 965,2 -- -- 244,1 138,8--244,1---- 244,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 74,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 49,2

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 34

KIADÁSOK 1 741,1 -- -- 302,1 176,5--302,1---- 302,1 -- --

1 Működési költségvetés 669,3 -- -- 125,6 ----125,6---- 125,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 669,3 -- -- 125,6 ----125,6---- 125,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 125,6 ----125,6---- 125,6

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

669,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 071,8 -- -- 176,5 176,5--176,5---- 176,5
1979
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 071,8 -- -- 176,5 176,5--176,5---- 176,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 176,5 176,5-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

1 071,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 46,5 -- -- 124,5 124,5--124,5---- 124,5 -- --

1 Működési költségvetés 44,3 -- -- 123,3 123,3--123,3---- 123,3

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 44,1 -- -- 122,1 122,1--122,1---- 122,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,2 -- -- 1,2 1,2--1,2---- 1,2

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

1,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 741,1 -- -- 177,6 176,5--177,6---- 177,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 124,5

Egyedi önkormányzati beruházások támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )120 36

KIADÁSOK 7,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 7,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

7,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Árvízi védekezési feladatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 38

KIADÁSOK 33,9 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 33,9 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

33,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 33,9 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )120 39

KIADÁSOK -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,3 2,3-------- --

BEVÉTELEK 2,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2,3 -- -- -- ---------- --1980
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása ( 11301 Építésügy )120 40

KIADÁSOK 195,1 -- -- 4,9 4,9--4,9---- 4,9 -- --

1 Működési költségvetés 175,5 -- -- 4,5 4,5--4,5---- 4,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 175,5 -- -- 4,5 4,5--4,5---- 4,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,5 4,5--4,5---- 4,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 175,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 19,6 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19,6 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 19,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 195,1 -- -- 4,9 4,9--4,9---- 4,9 -- --

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

Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )120 41

KIADÁSOK 756,1 -- -- 49,2 49,2--49,2---- 49,2 -- --

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

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 756,0 -- -- 49,2 49,2--49,2---- 49,2

 / 1 Beruházások 749,4 -- -- 49,2 49,2--49,2---- 49,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

6,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 756,1 -- -- 49,2 49,2--49,2---- 49,2 -- --

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

Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

120 43

KIADÁSOK 62,5 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 62,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 62,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

62,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 62,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Közfoglalkoztatás támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )120 44

KIADÁSOK 1 913,4 -- -- 0,3 0,2--0,3---- 0,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 909,1 -- -- 0,3 0,2--0,3---- 0,3

 / 3 Dologi kiadások 1 183,1 -- -- 0,1 ----0,1---- 0,11981
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 726,0 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

726,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 1 007,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 966,2 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 966,2 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 41,3 -- -- -- ---------- --

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

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

39,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 906,1 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Építésügyi feladatok ( 11301 Építésügy )120 46

KIADÁSOK 230,7 495,0 -- 846,1 611,7--351,1--495,0 351,1 -- --

1 Működési költségvetés 195,7 400,0 -- 631,6 500,2--231,6--400,0 231,6

 / 3 Dologi kiadások 2,3 50,0 -- 88,2 59,4--38,2--50,0 38,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 193,4 350,0 -- 543,4 440,8--193,4--350,0 193,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,5 2,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 193,4 350,0 -- 540,9 438,3------350,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 35,0 95,0 -- 214,5 111,5--119,5--95,0 119,5

 / 1 Beruházások -- -- -- 74,7 11,0--74,7---- 74,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 35,0 95,0 -- 139,8 100,5--44,8--95,0 44,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1,8 -- -- 16,3 ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 33,2 95,0 -- 123,5 100,5------95,0 --

BEVÉTELEK -- -- -- 86,8 86,8--86,8---- 86,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 39,8 39,8--39,8---- 39,8

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 39,8 39,8--39,8---- 39,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 47,0 47,0--47,0---- 47,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 264,3 247,5--264,3---- 264,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 495,0 495,0 -- 495,0 495,0------495,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 264,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 217,6

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése ( 11308 Építésügy szakigazgatása )120 47

KIADÁSOK 136,2 150,0 -- 163,9 159,9--13,9--150,0 13,9 -- --1982
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1 Működési költségvetés 135,2 133,6 -- 157,3 153,4--23,7--133,6 23,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 135,2 133,6 -- 157,3 153,4--23,7--133,6 23,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 135,2 133,6 -- 157,3 153,4--23,7--133,6 23,7

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 16,4 -- 6,6 6,5---9,8--16,4 -9,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0 16,4 -- 6,6 6,5---9,8--16,4 -9,8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,0 16,4 -- 6,6 6,5------16,4 --

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 13,8 13,8--13,8---- 13,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 150,0 150,0 -- 150,0 150,0------150,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 4,0

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 48

KIADÁSOK 69,2 -- -- 4,2 ----4,2---- 4,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,0 ----4,0---- 4,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4,0 ----4,0---- 4,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,0 ----4,0---- 4,0

2 Felhalmozási költségvetés 69,2 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 69,2 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

69,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 69,2 -- -- 4,2 4,2--4,2---- 4,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,0 4,0--4,0---- 4,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 4,0 4,0--4,0---- 4,0

2 Felhalmozási költségvetés 69,2 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

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

69,2 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 50

KIADÁSOK 5 324,4 260,0 -- 1 100,2 23 408,5--840,2--260,0 840,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 021,1 260,0 -- 1 100,2 20 936,0--840,2--260,0 840,2

 / 3 Dologi kiadások 337,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 683,3 260,0 -- 1 100,2 20 936,0--840,2--260,0 840,2

Támogatásértékű működési kiadások 252,4 260,0 -- 1 100,2 20 571,6--840,2--260,0 840,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7,6 -- -- -- 364,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

423,3 -- -- -- ---------- --
1983
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2 Felhalmozási költségvetés 4 303,3 -- -- -- 2 472,5-------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 303,3 -- -- -- 2 472,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 2 472,5-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

4 303,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5 064,4 -- -- 160,1 160,1--160,1---- 160,1 -- --

1 Működési költségvetés 761,1 -- -- 160,1 160,1--160,1---- 160,1

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 5,0 5,0--5,0---- 5,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 761,1 -- -- 155,1 155,1--155,1---- 155,1

2 Felhalmozási költségvetés 4 303,3 -- -- -- ---------- --

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

4 303,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 680,1 668,1--680,1---- 680,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 940,1 260,0 -- 260,0 23 259,9------260,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 680,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 679,6

Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 51

KIADÁSOK 2 340,5 1 495,1 -- 1 626,7 1 069,7--131,6--1 495,1 131,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 340,5 1 495,1 -- 1 626,7 1 069,7--131,6--1 495,1 131,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 340,5 1 495,1 -- 1 626,7 1 069,7--131,6--1 495,1 131,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 340,5 1 495,1 -- 1 626,7 1 069,7------1 495,1 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 131,6 131,6--131,6---- 131,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 472,1 1 495,1 -- 1 495,1 1 495,1------1 495,1 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 131,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 557,0

Szociális Családiház-építési Program támogatása ( 06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással )120 52

KIADÁSOK 771,0 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 771,0 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 1 Beruházások 103,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 667,7 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,6 0,6-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

667,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 771,0 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

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

Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )120 53

KIADÁSOK 84,4 -- -- 18,4 ----18,4---- 18,4 -- --

1 Működési költségvetés 84,4 -- -- 18,4 ----18,4---- 18,41984



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban
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előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 18,4 ----18,4---- 18,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 84,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

84,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 84,4 -- -- 18,4 ----18,4---- 18,4 -- --

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

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )120 54

KIADÁSOK 477,4 -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7 -- --

1 Működési költségvetés 425,7 -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 425,7 -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

425,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 51,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

51,7 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 0,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 477,4 -- -- 0,7 0,7--0,7---- 0,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 55

KIADÁSOK 13,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 13,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

13,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 13,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 -- -- -- ---------- --

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

13,0 -- -- -- ---------- --

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

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )220

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

Alapítványok támogatása ( X Nem besorolt )220 1

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

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása ( 08143 Alapítványi működés )220 1 1

KIADÁSOK 180,0 180,0 -- 180,0 174,8------180,0 -- -- --1985



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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1 Működési költségvetés 180,0 180,0 -- 180,0 174,8------180,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 180,0 180,0 -- 180,0 174,8------180,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 180,0 180,0 -- 180,0 174,8------180,0 --

TÁMOGATÁSOK 180,0 180,0 -- 180,0 180,0------180,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5,2

Társadalmi önszerveződések támogatása ( X Nem besorolt )220 2

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

Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )220 2 3

KIADÁSOK 700,0 700,0 -- 1 000,0 986,1--300,0--700,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 700,0 700,0 -- 1 000,0 986,1--300,0--700,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 700,0 700,0 -- 1 000,0 986,1--300,0--700,0 300,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 700,0 700,0 -- 1 000,0 986,1--300,0--700,0 300,0

BEVÉTELEK -- -- -- 300,0 300,0--300,0---- 300,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 300,0 300,0--300,0---- 300,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 300,0 300,0--300,0---- 300,0

TÁMOGATÁSOK 700,0 700,0 -- 700,0 700,0------700,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13,9

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )220 2 5

KIADÁSOK -- 120,0 -- 147,1 147,1--27,1--120,0 27,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 120,0 -- 147,1 147,1--27,1--120,0 27,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 120,0 -- 147,1 147,1--27,1--120,0 27,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 100,0 100,3--27,1---- 27,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 120,0 -- 47,1 46,8------120,0 --

BEVÉTELEK 0,4 -- -- 99,6 99,6--99,6---- 99,6 -- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- 99,6 99,6--99,6---- 99,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,4 -- -- 99,6 99,6--99,6---- 99,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 47,5 47,5--47,5---- 47,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 47,1 120,0 -- -- -----120,0--120,0 -120,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 47,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )220 2 6

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

1 Működési költségvetés 0,5 -- -- -- ---------- --

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )220 2 111986



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 150,0 144,5 -- 144,5 144,5------144,5 -- -- --

1 Működési költségvetés 150,0 144,5 -- 144,5 144,5------144,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 150,0 144,5 -- 144,5 144,5------144,5 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150,0 144,5 -- 144,5 144,5------144,5 --

TÁMOGATÁSOK 150,0 144,5 -- 144,5 144,5------144,5 -- -- --

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

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )220 3 10

KIADÁSOK 0,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )220 3 16

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )220 4

KIADÁSOK -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

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

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )320

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

Közbiztonsági beruházások ( 03111 Rend- és közbiztonság )320 4

KIADÁSOK 110,6 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

1 Működési költségvetés 4,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 4,4 -- -- -- ---------- --1987



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2 Felhalmozási költségvetés 106,2 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Beruházások 49,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 56,7 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

56,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 110,6 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

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

Hivatásos állomány lakáscélú beruházása ( 03111 Rend- és közbiztonság )320 5

KIADÁSOK 42,5 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 42,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

42,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 42,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

2003. évi PHARE nemzeti program ( 03111 Rend- és közbiztonság )620

KIADÁSOK 11,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 11,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

11,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Közösségi programok ( 03111 Rend- és közbiztonság )820

KIADÁSOK 28,1 -- -- 33,4 12,4--33,4---- 33,4 -- --

1 Működési költségvetés 28,1 -- -- 33,4 12,4--33,4---- 33,4

 / 3 Dologi kiadások 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,6 -- -- 33,4 12,4--33,4---- 33,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 28,5 8,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 4,9 3,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

26,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 28,1 -- -- 32,8 12,4--32,8---- 32,8 -- --

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

Szolidaritási programok ( X Nem besorolt )9201988



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Európai Menekültügyi Alap ( 06245 Menekültügy )920 1

KIADÁSOK 489,8 489,3 -- 564,7 362,3--75,4--489,3 75,4 -- --

1 Működési költségvetés 489,8 489,3 -- 564,7 362,3--75,4--489,3 75,4

 / 3 Dologi kiadások 2,0 0,1 -- 0,1 0,1------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 487,8 489,2 -- 564,6 362,2--75,4--489,2 75,4

Támogatásértékű működési kiadások 185,2 244,6 -- 305,5 156,5------244,6 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 299,3 244,6 -- 259,1 205,7------244,6 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 391,4 341,3 -- 341,5 234,9--0,2--341,3 0,2 -- --

1 Működési költségvetés 391,4 341,3 -- 341,5 234,9--0,2--341,3 0,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 12,0 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 379,4 341,3 -- 341,3 234,7------341,3 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14,4 -- -- 75,2 71,4--75,2---- 75,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 134,3 148,0 -- 148,0 148,0------148,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 92,0

Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )920 2

KIADÁSOK 699,4 769,6 -- 896,4 593,4--126,8--769,6 126,8 -- --

1 Működési költségvetés 699,4 769,6 -- 872,0 571,4--102,4--769,6 102,4

 / 3 Dologi kiadások 0,3 0,1 -- 0,3 0,2--0,2--0,1 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 699,1 769,5 -- 871,7 571,2--102,2--769,5 102,2

Támogatásértékű működési kiadások 89,1 115,4 -- 170,2 153,6--102,2--115,4 102,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 590,8 654,1 -- 701,5 417,6------654,1 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

19,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,4 22,0--24,4---- 24,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 24,4 22,0--24,4---- 24,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 24,4 22,0-------- --

BEVÉTELEK 533,6 539,1 -- 542,9 406,9--3,8--539,1 3,8 -- --

1 Működési költségvetés 533,6 539,1 -- 518,5 384,9---20,6--539,1 -20,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 533,6 539,1 -- 517,5 383,9---21,6--539,1 -21,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,4 22,0--24,4---- 24,4

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 24,4 22,0--24,4---- 24,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 74,9 -- -- 123,0 120,0--123,0---- 123,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 182,2 230,5 -- 230,5 230,5------230,5 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 91,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 164,01989
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Visszatérési Alap ( 06245 Menekültügy )920 3

KIADÁSOK 252,8 487,5 -- 634,1 363,6--146,6--487,5 146,6 -- --

1 Működési költségvetés 252,8 487,5 -- 610,2 339,7--122,7--487,5 122,7

 / 3 Dologi kiadások 0,1 0,1 -- 0,1 0,1------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 252,7 487,4 -- 610,1 339,6--122,7--487,4 122,7

Támogatásértékű működési kiadások 115,0 268,1 -- 365,7 211,0------268,1 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 96,6 219,3 -- 244,4 128,6------219,3 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

41,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 23,9 23,9--23,9---- 23,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 23,9 23,9--23,9---- 23,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 23,9 23,9-------- --

BEVÉTELEK 164,3 342,5 -- 347,8 289,9--5,3--342,5 5,3 -- --

1 Működési költségvetés 164,3 342,5 -- 337,1 279,2---5,4--342,5 -5,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,3 -- -- 5,3 5,3--5,3---- 5,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 163,0 342,5 -- 331,8 273,9---10,7--342,5 -10,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,7 10,7--10,7---- 10,7

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 10,7 10,7--10,7---- 10,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,1 -- -- 141,3 67,5--141,3---- 141,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 97,6 145,0 -- 145,0 145,0------145,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 87,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 138,8

Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )920 4

KIADÁSOK 2 107,6 3 998,4 -- 5 033,0 3 426,9--1 034,6--3 998,4 1 034,6 -- --

1 Működési költségvetés 450,9 800,4 -- 1 500,4 562,0--700,0--800,4 700,0

 / 3 Dologi kiadások 10,2 0,2 -- 0,2 0,2------0,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 440,7 800,2 -- 1 500,2 561,8--700,0--800,2 700,0

Támogatásértékű működési kiadások 372,9 800,2 -- 1 500,2 561,8--700,0--800,2 700,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

67,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 656,7 3 198,0 -- 3 532,6 2 864,9--334,6--3 198,0 334,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 656,7 3 198,0 -- 3 532,6 2 864,9--334,6--3 198,0 334,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 193,6 3 198,0 -- 3 532,6 2 864,9--334,6--3 198,0 334,6

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

463,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 556,9 2 811,3 -- 2 839,3 2 337,0--28,0--2 811,3 28,0 -- --

1 Működési költségvetés 430,9 562,8 -- 590,8 364,4--28,0--562,8 28,0

 / 1 Intézményi működési bevételek 67,2 -- -- 0,9 0,9--0,9---- 0,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 14,0 -- -- 27,1 27,1--27,1---- 27,11990
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 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 349,7 562,8 -- 562,8 336,4------562,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 1 126,0 2 248,5 -- 2 248,5 1 972,6------2 248,5 --

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

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1 125,0 2 248,5 -- 2 248,5 1 972,6------2 248,5 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 540,9 -- -- 1 006,6 882,8--1 006,6---- 1 006,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 836,8 1 187,1 -- 1 187,1 1 187,1------1 187,1 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 827,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 980,0

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem 
bontott) )

920 5

KIADÁSOK 85,2 354,2 -- 361,2 285,9--7,0--354,2 7,0 -- --

1 Működési költségvetés 85,2 354,2 -- 361,2 285,9--7,0--354,2 7,0

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 0,9 0,3--0,9---- 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 85,1 354,2 -- 360,3 285,6--6,1--354,2 6,1

Támogatásértékű működési kiadások 85,1 -- -- 286,4 285,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 354,2 -- 73,9 --------354,2 --

BEVÉTELEK 85,1 279,6 -- 279,6 279,0------279,6 -- -- --

1 Működési költségvetés 85,1 279,6 -- 279,6 279,0------279,6 --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 85,1 279,6 -- 279,6 279,0------279,6 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 7,0 6,2--7,0---- 7,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 3,5 74,6 -- 74,6 74,6------74,6 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 73,9

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) 
)

920 6

KIADÁSOK 20,2 45,0 -- 64,8 19,8--19,8--45,0 19,8 -- --

1 Működési költségvetés 20,2 45,0 -- 64,8 19,8--19,8--45,0 19,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,2 45,0 -- 64,8 19,8--19,8--45,0 19,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 19,8 19,8--19,8---- 19,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20,2 45,0 -- 45,0 --------45,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 19,8 19,8--19,8---- 19,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 40,0 45,0 -- 45,0 45,0------45,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 45,0

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )1020

KIADÁSOK 1 970,3 2 000,0 -- 1 784,4 1 784,4---215,6--2 000,0 -215,6 -- --

1 Működési költségvetés 1 970,3 2 000,0 -- 1 784,4 1 784,4---215,6--2 000,0 -215,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 970,3 2 000,0 -- 1 784,4 1 784,4---215,6--2 000,0 -215,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 970,3 2 000,0 -- 1 784,4 1 784,4------2 000,0 --1991
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TÁMOGATÁSOK 1 970,3 2 000,0 -- 1 784,4 1 784,4---215,6--2 000,0 -215,6 -- --

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

Duna Művész Együttesek támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )1120

KIADÁSOK 250,0 250,0 -- 270,0 270,0--20,0--250,0 20,0 -- --

1 Működési költségvetés 250,0 250,0 -- 270,0 270,0--20,0--250,0 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 250,0 250,0 -- 270,0 270,0--20,0--250,0 20,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 250,0 250,0 -- 270,0 270,0--20,0--250,0 20,0

BEVÉTELEK -- -- -- 20,0 20,0--20,0---- 20,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 20,0 20,0--20,0---- 20,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 20,0 20,0--20,0---- 20,0

TÁMOGATÁSOK 250,0 250,0 -- 250,0 250,0------250,0 -- -- --

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )1220

KIADÁSOK -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Segítsünk az árvízkárosultakon!" ( 06161 Egyéb szociális támogatások )1420

KIADÁSOK -- -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2,8 ----2,8---- 2,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése ( 03115 Felderítés )1520

KIADÁSOK -- 1 122,9 -- 100,7 -----1 022,2--1 122,9 -1 022,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 122,9 -- 100,7 -----1 022,2--1 122,9 -1 022,2

 / 3 Dologi kiadások -- 1 122,9 -- 100,7 -----1 022,2--1 122,9 -1 022,2

TÁMOGATÁSOK -- 1 122,9 -- 100,7 100,7---1 022,2--1 122,9 -1 022,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,7

Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése ( 0330 Büntetés-végrehajtás )1620
1992
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KIADÁSOK -- 1 102,0 -- -- -----1 102,0--1 102,0 -1 102,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 102,0 -- -- -----1 102,0--1 102,0 -1 102,0

 / 1 Személyi juttatások -- 823,7 -- -- -----823,7--823,7 -823,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 183,3 -- -- -----183,3--183,3 -183,3

 / 3 Dologi kiadások -- 95,0 -- -- -----95,0--95,0 -95,0

TÁMOGATÁSOK -- 1 102,0 -- -- -----1 102,0--1 102,0 -1 102,0 -- --

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

Örökségvédelmi feladatok ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )1720

KIADÁSOK -- -- -- 103,6 102,7----103,6-- 103,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 102,8 102,2---0,8103,6-- 102,8

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -- -----66,666,6-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -- -----17,717,7-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -- -----19,319,3-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 102,8 102,2--102,8---- 102,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 102,8 102,2--102,8---- 102,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,8 0,5--0,8---- 0,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 0,8 0,5--0,8---- 0,8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 0,8 0,5--0,8---- 0,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 103,6 103,6----103,6-- 103,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,9

1993



Szerkezeti változás a 2013. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

12/00/00/00 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(001711)

Névváltozás

Indoklás: Az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” neve módosult „BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság”-ra (névváltozás 2012.01.01-jével alapító okirat 
szerint).

Eredeti szerkezet: 14 12/00/00/00 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15/00/00/00 BM Nemzetközi Oktatási Központ (236630) Névváltozás

Indoklás: A korábban Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ szerv 2012. 
január 1-jével névváltozással, Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 
néven működik tovább, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési 
szervként (a névváltozást a 2012.03.05-i alapító okiratváltozás tartalmazza).

Eredeti szerkezet: 14 15/00/00/00 Nemzetközi Oktatási Központ

20/01/17/00 Schengen Alap (248590) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat. A sorról kivezetésre került a letéti 
számla 0,6 millió forint (1.976,39 EUR) összegű egyenlege. Az összeg a számla 
aktuális egyenlege után a korábbiakban összegyűlt kamatból adódik, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/01/20/00 Nemzetközi fizetési kötelezettség (257412) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/32/00 Építésügyi célelőirányzat (223702) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/34/00 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/39/00 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 
(296235)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/40/00 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-
közmű kialakítása (296246)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/41/00 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak 
támogatása (297068)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/44/00 Közfoglalkoztatás támogatása (302191) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/48/00 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 
(256467)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/01/52/00 Szociális Családiház-építési Program támogatása 
(302313)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/01/54/00 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 
(333240)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/02/04/00 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 
(284934)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/03/04/00 Közbiztonsági beruházások (227304) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/08/00/00 Közösségi programok (271678) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/12/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (265089) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/14/00/00 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (237099) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

20/17/00/00 Örökségvédelmi feladatok (341751) Új elem

Indoklás: 2013. június 21-el létrehozott új államháztartási egyed. A fejezeti kezelésű 
előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. Az alapítás a 310/2012. (XI. 6.) 
Korm. rendelet és a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján történt.

1995



515 302,0

4 819 206,0

4 819 206,0

0,0

4 727 983,0

606 525,0

A büntetés-végrehajtási intézetek kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a 
fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a 
pénzügyi tranzakciók rögzítése.
A bevételek jelentős részét a büntetés-végrehajtási intézeteknél illetve a büntetés-végrehajtási Kft.-knél 
dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát 
növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. 
nyugdíj, egyéb járadék).
A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak 
esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt 
letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

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

4 727 983,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Büntetés-végrehajtás

bankszámlaszám: Összevontan

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

1996



900 157,0

416 760,0

416 760,0

0,0

249 940,0

1 066 977,0

A Rendőrség letéti számláin a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt 
pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A Rendőrség 29 
költségvetési szerve közül 7 intézmény nem rendelkezik letéti számlával.

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

249 940,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Rendőrség

bankszámlaszám: Összevontan

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

1997



26 915,0

316 979,0

316 979,0

0,0

311 448,0

32 446,0

A letéti számla a BM OKF címnél fel nem használható, központi bevételt képező bírságbevételek 
elkülönített kezelésére szolgál. A BM OKF cím tekintetében a bírság kezelését a BM OKF középirányító 
szervként látja el. 
A bírság az alaptevékenységi feladatellátáshoz kapcsolódóan kerülhet kiszabásra. A Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény alapján katasztrófavédelmi bírság,
- a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján 
tűzvédelmi, valamint piacfelügyeleti bírság,
- a vasúti közlekedésről szóló 2011.évi CXXVIII. törvény alapján RID bírság,
- a víziközlekedésről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján ADN bírság,
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján kiszabott ADR (közúti) bírság, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
alapján eljárási bírságot,
- a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012.évi II. törvény alapján helyszíni bírság
kiszabására és beszedésére jogosult, mely azonban a költségvetési szervnél nem használható fel, annak 
összegét tovább kell utalni a Magyar Államkincstár megfelelő számlája javára.
A letéti számla nyitó összege 26,9 millió forint, a záró összege 32,4 millió forint volt. Az elkülönítetten 
kezelt kiadások és bevételek évközi forgalma 311,4 millió forint, illetve 316,9 millió forint volt. 
A bírság bevételekkel kapcsolatos követelések alakulásáról a BM OKF rendszeres adatszolgáltatást 
nyújt a MÁK részére. A beérkezett bírságok azonosítása rendszeresen megtörténik, a MÁK részére 
havonta beutalásra kerül.

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

311 448,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

bankszámlaszám: 10023002-00283494-20000002

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

1998



0,0

1 498,0

1 498,0

0,0

0,0

1 498,0

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal letéti számlával rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 156. § (1) bekezdése, valamint a 
hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. 
(IX.15.) IRM rendelet 3. §-a alapján. A menekültügyi jogszabályok változásával bevezetésre került a 
menekültügyi óvadék rendszere. A menekültügyi óvadék a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
letéti számlájára kerül befizetésre. 
A számlának nyitó egyenlege nem volt, az év végén 5 kérelmező részéről 1.498 ezer forint jóváírás 
érkezett.

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:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

bankszámlaszám: 10034002-01451375-20000002

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

1999



576,0

0,0

0,0

576,0

0,0

EURO Letéti biztosíték

A Schengen Alap terhére megkötött „SA” szerződés 8.1. pontja mellékkötelezettségként, az 
eszközbeszerzésekkel kapcsolatos számlák kiállításának napjától a jótállási kötelezettségek 
szerződésszerű teljesítésének biztosítékául befizetési kötelezettséget írt elő (a továbbiakban: JBM).

A JBM-nek a számla kiállításának napjától az adott rész szerinti szállítandó eszközökre vonatkozó 
jótállási idő lejártát követő 60. napig tartó időtartamot kell lefednie, a lejárat után a megrendelő 
visszautalja a befizetett összeget a szállítónak.

A számla nyitó egyenlege 2013. január 1-én 1.976,39 EUR, azaz 576 ezer forint volt, amely kizárólag a 
befizetett JBM-ek után jóváírt kamatösszegeket tartalmazta. 2013. november 11-én a számla egyenlege 
átvezetésre került a Belügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzat felhasználási 
keretszámlájára, ahol kamatbevételként elszámolásra került.

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

576,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Fejezeti kezelésű előirányzatok

bankszámlaszám: 10004885-10008016-02009634

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

2000



     
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

XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 35 8993

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 74 3737

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

930 019151

I.  besorolási osztály összesen 3 542 3251 053

II.  besorolási osztály összesen 658 015392

III.  besorolási osztály összesen 125 06484

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 5 394 4741 692

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 412 71059

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 894 517432

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 618 6963 033

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 845 8522 830

"C", "D" fizetési osztály  összesen 9 784 3055 643

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 7 756 3152 872

kutató, felsőoktatásban oktató 73 61231

pedagógus I. 50 42417

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 30 436 43114 917

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

262 35125

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

12 063 9282 021

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

4 391 559946

I.  besorolási osztály összesen 59 938 98514 654

II.  besorolási osztály összesen 87 939 46637 064

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 164 596 28954 710

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

167 47646

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

305 147182

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 366 5831 467

közfoglalkoztatott 14 793 56517 627

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

1 8261

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 16 634 59719 323

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 217 061 79190 642

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 78 939

Nyitólétszám (fő) 74 247

Munkajogi nyitólétszám (fő) 76 833

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 2 464

Tartósan üres álláshelyek száma 1 4082001



     
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

XIV.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám 90 642

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

179

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

21

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

22

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 1 218

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

1 440

2002



     
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

XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Belügyminisztérium igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 23 9332

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 45 7954

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

470 05164

I.  besorolási osztály összesen 1 302 909288

II.  besorolási osztály összesen 74 38132

III.  besorolási osztály összesen 13 6557

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 959 503399

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

28 9333

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

114 72914

I.  besorolási osztály összesen 15 5773

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 159 23920

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

70 3246

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 70 3246

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 189 066425

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 384

Nyitólétszám (fő) 442

Munkajogi nyitólétszám (fő) 482

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 9

Átlagos statisztikai állományi létszám 425

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

79

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

6

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

85

Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

10 1131

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 10 1131

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

15 2932

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 167 87161

"C", "D" fizetési osztály  összesen 40 41614

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 44 09911

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 267 67988

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

33 8583

2003



     
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

XIV.  fejezet

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

285 10239

I.  besorolási osztály összesen 1 594 432324

II.  besorolási osztály összesen 18 4455

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 931 837371

közfoglalkoztatott 1024

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1024

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 209 731464

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 460

Nyitólétszám (fő) 409

Munkajogi nyitólétszám (fő) 413

Átlagos statisztikai állományi létszám 464

Terrorelhárítási Központ 4

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 7651

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

33 7314

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 284 28167

"A", "B" fizetési  osztály összesen 25 5076

"C", "D" fizetési osztály  összesen 250 33759

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 266 99568

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 869 616205

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

23 1902

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

776 86583

I.  besorolási osztály összesen 1 587 381318

II.  besorolási osztály összesen 2 251 247443

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 638 683846

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 5 508 2991 051

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 098

Nyitólétszám (fő) 959

Munkajogi nyitólétszám (fő) 961

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 051

Büntetés-végrehajtás 5

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 14 0633

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

111 78529

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 21 3628

"A", "B" fizetési  osztály összesen 150 537100

"C", "D" fizetési osztály  összesen 956 074555

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 991 442313

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 2 245 2631 008

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

54 0866

2004



     
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

XIV.  fejezet

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

1 331 550239

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

659 391132

I.  besorolási osztály összesen 3 548 6561 007

II.  besorolási osztály összesen 10 883 4955 292

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 16 477 1786 676

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 1872

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 2882

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 6 4754

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 18 728 9167 688

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 8 329

Nyitólétszám (fő) 7 259

Munkajogi nyitólétszám (fő) 7 569

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 324

Tartósan üres álláshelyek száma 193

Átlagos statisztikai állományi létszám 7 688

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

9

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

9

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 22 8483

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

16 1113

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 56 16818

"C", "D" fizetési osztály  összesen 11 9215

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 52 31415

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 159 36244

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

13 5602

I.  besorolási osztály összesen 15 6854

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 29 2456

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 188 60750

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 52

Nyitólétszám (fő) 52

Munkajogi nyitólétszám (fő) 56

Átlagos statisztikai állományi létszám 50

Rendőrség 7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

31 5756

I.  besorolási osztály összesen 787 371268
2005



     
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

XIV.  fejezet

II.  besorolási osztály összesen 103 32060

III.  besorolási osztály összesen 11 2354

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 933 501338

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 31 7055

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

245 80147

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 5 283 6362 561

"A", "B" fizetési  osztály összesen 2 147 2451 692

"C", "D" fizetési osztály  összesen 5 919 0083 501

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 3 484 2041 324

kutató, felsőoktatásban oktató 73 61231

pedagógus I. 50 42417

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 17 235 6359 178

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

87 0548

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

6 960 0441 182

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

2 087 911506

I.  besorolási osztály összesen 33 461 1578 431

II.  besorolási osztály összesen 58 980 54224 076

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 101 576 70834 203

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

59 93619

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

282 562166

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 176 6181 346

közfoglalkoztatott 1 069 4241 038

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

1 8261

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 2 590 3662 570

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 122 336 21046 289

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 48 413

Nyitólétszám (fő) 47 670

Munkajogi nyitólétszám (fő) 49 390

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 1 541

Tartósan üres álláshelyek száma 1 181

Átlagos statisztikai állományi létszám 46 289

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

20

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

15

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

18

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 372
2006



     
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

XIV.  fejezet

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

425

Alkotmányvédelmi Hivatal 8

I.  besorolási osztály összesen 4 378 237892

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 378 237892

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 378 237892

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 155

Nyitólétszám (fő) 889

Munkajogi nyitólétszám (fő) 952

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 198

Átlagos statisztikai állományi létszám 892

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9

I.  besorolási osztály összesen 9 087 3931 903

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 9 087 3931 903

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 9 087 3931 903

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 184

Nyitólétszám (fő) 1 935

Munkajogi nyitólétszám (fő) 2 045

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 16

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 903

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 10

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 7401

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

14 8862

I.  besorolási osztály összesen 19 5465

II.  besorolási osztály összesen 14 1846

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 58 35614

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 58 35614

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 16

Nyitólétszám (fő) 14

Munkajogi nyitólétszám (fő) 14

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 1

Tartósan üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám 14

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12

I.  besorolási osztály összesen 29 1139

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 29 1139

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 35 5286

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

66 89514

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 222 25197

"A", "B" fizetési  osztály összesen 27 98417

"C", "D" fizetési osztály  összesen 451 148188

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 768 885257

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 572 691579

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

35 2303

2007



     
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

XIV.  fejezet

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

2 573 612461

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

1 596 963303

I.  besorolási osztály összesen 6 238 3181 769

II.  besorolási osztály összesen 15 803 2707 247

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 26 247 3939 783

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

148 01192

közfoglalkoztatott 387 112536

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 535 123628

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 28 384 32010 999

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 11 026

Nyitólétszám (fő) 9 952

Munkajogi nyitólétszám (fő) 10 123

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 357

Tartósan üres álláshelyek száma 29

Átlagos statisztikai állományi létszám 10 999

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 8382

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

403 39478

I.  besorolási osztály összesen 1 403 386483

II.  besorolási osztály összesen 466 130294

III.  besorolási osztály összesen 100 17473

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 403 888931

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 9 3682

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

8 3962

"A", "B" fizetési  osztály összesen 15 10011

"C", "D" fizetési osztály  összesen 38 18021

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 61 54139

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 132 58575

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

20 89811

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

12 99110

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

41 95429

közfoglalkoztatott 74 19071

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 150 033121

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 686 5061 127

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 033

Nyitólétszám (fő) 997

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 0852008



     
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

XIV.  fejezet

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 127

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

30

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

30

BM Nemzetközi Oktatási Központ 15

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 116 81241

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 6042

"C", "D" fizetési osztály  összesen 17 4778

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 21 0087

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 158 90158

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

8 4661

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

47 2945

I.  besorolási osztály összesen 12 1493

II.  besorolási osztály összesen 2 4671

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 70 37610

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 229 27768

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 68

Nyitólétszám (fő) 68

Munkajogi nyitólétszám (fő) 68

Átlagos statisztikai állományi létszám 68

Vízügyi Igazgatóságok 17

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 290 43339

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 396 505331

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 466 315180

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 475 8751 002

"C", "D" fizetési osztály  összesen 2 099 7441 292

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 2 065 827838

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 7 794 6993 682

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

13 1318

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 3064

közfoglalkoztatott 13 262 73715 978

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 282 17415 990

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 21 076 87319 672

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 4 721

Nyitólétszám (fő) 3 601

Munkajogi nyitólétszám (fő) 3 675

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 15

Tartósan üres álláshelyek száma 3
2009



     
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

XIV.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám 19 672

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

41

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

4

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 846

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

891

2010



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

  

2011



 

2012



 

 

Összefoglaló 
 
A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 
2013. évben az alábbiak voltak: 
 
NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH), Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH), Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal (a továbbiakban: NMH), Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH), Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH), Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF). 
 
A fejezethez 2013. évben 34 fejezeti kezelésű előirányzat tartozott.  
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:  

millió forintban, egy tizedessel 

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 66 779,2   62 877,4   62 877,4   167 215,7   144 249,8   216,0% 86,3% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

23 435,4   22 577,4   22 577,4   27 572,1   25 217,1   107,6% 91,5% 

Bevétel 24 395,7   9 460,8   9 460,8   79 468,3   81 438,8   333,8% 102,5% 

Támogatás 54 228,5   53 416,6   53 416,6   60 827,2   67 203,9   123,9% 110,5% 

Előirányzat-
maradvány 

11 036,9     - 0,0   26 920,2   22 121,3   200,4% 82,2% 

Létszám (fő)  5579 5927 5927 5917 6046 108,4% 102,2% 
 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény 
szerinti előirányzat 

62 877,4   9 460,8   53 416,6   22 577,4   5 927   

Módosítások jogcímenként *           
 - Zárolás, csökkentés 
1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat alapján zárolás, 
1968/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján csökkentés 

-2 572,2   0,0   -2 572,2   -40,0   0   

2013



 - 1020/2013. (I. 21.) Korm. 
határozat, 1054/2013. (II. 13.) 
Korm. határozat alapján 
KÜM részére átadás Állandó 
Képviseleten két új 
szakdiplomata álláshely 
költségére (NIH) 

-86,4   0,0   -86,4   -48,6   -2   

 - 1444/2013. (VII. 16.) 
Korm. határozat alapján 
átadás az NFM részére a KEF 
állományába tartozó 
gépkocsivezetői 
illetményrendezésének 
költségeire (NGM igazgatás) 

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

 - 1252/2013. (V. 9.) Korm. 
határozat alapján átadás a ME 
részére a magyar-orosz és 
magyar-kínai kapcsolatokhoz 
kötődő feladatok átadásáért 
(NGM igazgatás) 

-38,2   0,0   -38,2   -24,8   -8   

 - 1173/2013. (IV. 5) Korm. 
határozat alapján átadás a 
KIM részére a Nemzeti 
Jogszabálytár működtetésére 
(NGM igazgatás) 

-54,2   0,0   -54,2   0,0   0   

 - 1128/2013. (III. 13.) Korm. 
határozat alapján átadás az 
ME részére Gazdasági 
Vegyes Bizottságok 
költségeire (NGM igazgatás) 

-37,1   0,0   -37,1   -18,8   0   

 - 1512/2013. (VIII. 1.) 
Korm. határozat alapján 
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések sorról 
előirányzat átadás a 
Pénztárgépek cseréjének és 
átalakításának támogatása 
fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

13 500,0   0,0   13 500,0   0,0   0   

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. évi 
kompenzáció 

274,5   0,0   274,5   216,1   0   

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - prémiumévek 
program 

219,6   0,0   219,6   172,8   0   

 - Maradvány 26 920,2   26 920,2   0,0   1 021,5   0   
 - Bevétel 70 007,5   70 007,5   0,0   3 923,4   0   
 - Átadás más fejezetnek -3 853,8   0,0   -3 853,8   0,0   0   

2014



 - Átvétel más fejezettől  59,2   0,0   59,2   21,1   0   
 - Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -227,4   0   

2013. évi módosított 
előirányzat 

167 215,7   106 388,5   60 827,2   27 572,1   5 917   

 
A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 6 046 fő, a költségvetési 
engedélyezett létszámkeret pedig 5 917 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi 
létszám tartalmazza az EU-s projektek keretében foglalkoztatott munkavállalókat is. 
 

A fejezet kiadási és bevételi előirányzatának és teljesítésének adatait nagymértékben 
befolyásolta, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény  
7. § (4) bekezdése alapján a Kincstár jogosult volt megterhelni az illetékfizetési 
kötelezettség összegével az általa vezetett fizetési számlákat. Ebből adódóan 53 224,7 
millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor 2013. évben, mely részben 
fedezetet nyújtott a Kincstár által az adóhatóság felé befizetendő tranzakciós illetékre. 
 
A személyi juttatások előirányzatának teljesítése a módosított előirányzat 91,5 %-a. 
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összkiadáson 
belül 22,0%. Az egy főre jutó személyi juttatások átlaga 4,2 millió forint volt, 
megegyezően az előző évi átlaggal. 
 
A dologi kiadások teljesítésének összege 81 937,4 millió forint. Az elszámolt dologi 
kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét. 
A dologi kiadásokon belül a legmagasabb teljesítési arányban, 80%-ban a szolgáltatási 
kiadások összege jelentkezik, mely tartalmazza a Kincstár által a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére történő  tranzakciós illeték utalását is, 
59 599,4 millió forint értékben. A nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíja 
szintén a dologi kiadások között jelenik meg, összege 2 953,8 millió forint, aránya 
3,6%.  
 
Az intézményi beruházási kiadások teljesülése fejezeti szinten 4 825,0 millió forintban 
alakult, lényegesen, 50,3%-kal elmaradva a módosított előirányzattól, a 2012. és 2013. 
évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 
1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban előírt beszerzési tilalom következményeként. 
Ebből az NGM igazgatásnál 0,7 millió forint, a MKEH-nál 358,7 millió forint, a NIH-
nél 30,7 millió forint, az NMH-nál 1 464,8 millió forint, a Kincstárnál 2 937,5 millió 
forint, az NTH-nál 3,8 millió forint, az EUTAF-nál 15,4 millió forint, az NFH-nál 13,4 
millió forint volt a teljesülés.  
 
A beruházásokból 1 744,9 millió forintot immateriális javak, 1 721,9 millió forintot 
gépek, berendezések, 31,1 millió forintot járművek beszerzésére, míg 1 327,1 millió 
forintot ingatlanok beruházásra fordítottak az intézmények. Használatban lévő 
ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására 500,5 millió 
forintot költöttek. 
 

2015



A bevételek teljesülése 81 438,8 millió forintban alakult, mely meghaladja a 
módosított előirányzatot. A bevételekből az intézményi működési bevételek összege 
65 879,4 millió forint (mely tartalmazza a Kincstár részére tranzakciós illeték bevétel 
miatt befolyt 53 234,1 millió forint összeget is), a közhatalmi tevékenységből 4 236,2 
millió forint, működési célú támogatásértékű bevételből 8 322,7 millió forint bevétel 
keletkezett. 
 
A fejezet támogatási előirányzata 53 416,6 millió forint volt, mely az előirányzat-
módosítások hatására 60 827,2 millió forintra változott.  
 
A fejezet 2013. évi maradványa 31 309,3 millió forint, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 22 110,2 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9 199,1 millió forint volt.  
 
Az NGM fejezet gazdasági társaságokban lévő tulajdonosi részesedésének könyv 
szerinti értéke 19 875,9 millió forint.  
Az NGM igazgatása könyveiben szerepel az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-ben 
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) 300,0 millió forint, a Magyar Export-Import Bank Zrt.-
ben (a továbbiakban: EXIMBANK) 10 100,0 millió forint, a Magyar Exporthitel 
Biztosító Zrt.-ben (a továbbiakban: MEHIB) 4 250,0 millió forint, a Széchenyi 
Kereskedelmi Bank Zrt.-ben 2 618,0 millió forint, a Gránit Bank Zrt.-ben 2 585,0 
millió forint, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt.-ben (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) 2,5 
millió forint, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (a 
továbbiakban: OFA Nkft.) 0,5 millió forint, az Építés Fejlődéséért Közhasznú 
Nonprofit Kft.-ben 0,5 millió forint, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 
0,5 millió forint részesedés. A NIH könyveiben 76,0 ezer forint összegű részesedés 
került kimutatásra az XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser) GmbH-ban, a 
Kincstár esetében pedig 18,8 millió forint összegű részesedés szerepel a KINCSINFO 
Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.-ben (a továbbiakban: KINCSINFO Nkft).   
 
A fejezeten belül a Kincstár, az MKEH, az NMH és az irányító szerv rendelkezik letéti 
számlával, melynek záró egyenlege összesen 62,1 millió forint volt.  
 
Az NGM fejezetnél 34 fejezeti kezelésű előirányzaton történt felhasználás 20 168,6 
millió forint összegben.  
 
A 2013. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű 
előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be. 
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01. cím: Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 303390 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az NGM igazgatása önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, 
mely feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint 
látja el. 
 
Az NGM igazgatása felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának meghatározásáért 
és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A minisztérium foglalkozik többek 
között a munkahelyteremtéssel, a családbarát adórendszer megteremtésével, a 
versenyképesség javításával, a költségvetés megalkotásával és az államadósság 
csökkentésével. 
 
Felelősségi területei közé tartozik: 
- a nemzetgazdasági stratégia és versenyképesség, a kis- és középvállalkozások 

támogatása, a K+F stratégia kidolgozása; 
- az államháztartás és költségvetési politika; 
- a foglalkoztatáspolitika; 
- a tervezéskoordináció; 
- az adó- és pénzügyek; 
- a belgazdaság, gazdaságszabályozás; továbbá 
- a külgazdaság. 

 
Az NGM igazgatása látta el a minisztérium és az EUTAF pénzügyi, gazdálkodási 
feladatait. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 7 549,7 millió forintban állapította meg az NGM 
igazgatása 2013. évi eredeti kiadási előirányzatát. 
Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2013. évi módosított kiadási 
előirányzata 15 097,1 millió forint volt, melynek 89,9 %-a, mintegy 13 575,7 millió 
forint teljesült pénzügyileg. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 
165,2 millió forinttal csökkentették, irányító szervi hatáskörben 354,4 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben pedig 7 358,2 millió forinttal emelték meg az intézmény 
kiadási előirányzatát. 
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
millió forintban, egy tizedessel 

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 6 588,0   7 549,7   7 549,7   15 097,1   13 575,7   206,1% 89,9% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

4 322,7   5 095,9   5 095,9   5 141,0   4 831,4   111,8% 94,0% 

Bevétel 1 165,0   739,2   739,2   1 703,2   2 103,1   180,5% 123,5% 

Támogatás 
11 

710,7   
6 810,5   6 810,5   6 394,1   6 394,1   54,6% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

425,6   0,0   0,0   6 999,8   6 566,1   1542,8% 93,8% 

Létszám (fő)  751** 804* 804,0   814 767** 102,1% 94,2% 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

7 549,7   739,2   6 810,5   5 095,9   804   

Módosítások jogcímenként            

 - Zárolás, csökkentés  
1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat alapján zárolás, 
1968/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján csökkentés 

-134,5   0,0   -134,5   -40,0   0   

 - 1444/2013. (VII. 16.) Korm. 
határozat alapján átadás az NFM 
részére a KEF állományába 
tartozó gépkocsivezetői 
illetményrendezésének 
költségeire (NGM igazgatás) 

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

 - 1252/2013. (V. 9.) Korm. 
határozat alapján átadás a ME 
részére az magyar-orosz és 
magyar-kínai kapcsolatokhoz 
kötődő feladatok átadásáért 
(NGM igazgatás) 

-38,2   0,0   -38,2   -24,8   -8   
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 - 1173/2013. (IV. 5) Korm. 
határozat alapján átadás a KIM 
részére a Nemzeti Jogszabálytár 
működtetésére (NGM igazgatás) 

-54,2   0,0   -54,2   0,0   0   

 - 1128/2013. (III. 13.) Korm. 
határozat alapján átadás az ME 
részére Gazdasági Vegyes 
Bizottságok költségeire (NGM 
igazgatás) 

-37,1   0,0   -37,1   -18,8   0   

 - NTH-tól NGM igazgatás 
részére átadott létszám  

0,0   0,0   0,0   0,0   18   

 - Központi forrásból - központi 
költségvetés céltartaléka - 2013. 
évi kompenzáció 

3,7   0,0   3,7   2,9   0   

 - Központi forrásból - központi 
költségvetés céltartaléka - 
prémiumévek program 

56,7   0,0   56,7   44,7   0   

 - Maradvány 6 999,8   6 999,8   0,0   122,8   0   

 - Bevétel 964,0   964,0   0,0   221,7   0   

 - Átvétel más fejezettől  39,2   0,0   39,2   21,1   0   

 - Átadás másik címnek, alcímnek -235,2   0,0   -235,2   -195,0   0   

 - Átvétel-fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

6,3   0,0   6,3   0,0   0   

 - Átadás-fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-22,3   0,0   -22,3   0,0   0   

 - Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -88,9   0   

2013. évi módosított előirányzat 15 097,1   8 703,0   6 394,1   5 141,0   814   

 
Létszám  
 
Az NGM igazgatása 2013. évi elemi költségvetésében az engedélyezett létszámkeret 
804 fő volt. A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú 
kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1101/2013. (III. 4.) 
Korm. határozat) foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan a kormánybiztosi 
tevékenységek ellátására a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) részére 8 fő 
létszám került átadásra. A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak 
tervezéskoordinációs feladatai, valamint a számviteli közfelügyeleti tevékenységhez 
kapcsolódó szakmai feladatok minisztérium általi ellátása érdekében 18 fő létszám 
került átvételre az NTH-tól. Így az engedélyezett költségvetési létszámkeret az év 
végén 814 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 767 fő, melyből 761 fő 
kormánytisztviselő és 6 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. 
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Személyi juttatások 
 
Az NGM igazgatása költségvetése 2013-ban 5 095,9 millió forint előirányzatot 
biztosított személyi juttatásokra, amely évközben 45,1 millió forinttal növekedett. A 
kormányzati hatáskörű módosítások 15,5 millió forinttal, az irányító szervi hatáskörű 
módosítások 190,0 millió forinttal csökkentették az eredeti előirányzatot. Az 
intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 250,6 millió forinttal növelték az 
előirányzatot.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében: 
 
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat), valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat) alapján a személyi kiadásokból 40,0 millió forint zárolásra, majd 
csökkentére került. 
 
A költségvetési törvény 5. §-ában megjelölt céltartalék terhére az NGM igazgatás 
személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel növekedett kormányzati 
hatáskörben: 
- a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató 

intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. 
(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet) 
alapján − a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1159/2013. (III. 
28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat), 
illetve a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat) szerint − 2,9 millió forinttal; 

- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet) alapján 44,7 millió forinttal. 

 
Szintén kormányzati hatáskörben került átcsoportosításra más fejezetek, illetve más 
fejezethez tartozó költségvetési szerv részére 44,2 millió forint az alábbiak szerint: 
- az ME részére:  

- a Miniszterelnökség által társelnökölt Gazdasági Vegyes Bizottságok 
üléseinek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szervezési 
jellegű feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1128/2013. (III. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1128/2013. 
(III. 13.) Korm. határozat) alapján 18,8 millió forint, 
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- a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú 
kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos tevékenységének 
ellátására az 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat) alapján 24,8 millió 
forint; 

- a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére 0,6 
millió forint a gépkocsivezetői feladatokat ellátó munkatárs illetményrendezésének 
finanszírozására, a minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló 
tevékenység ellátása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1444/2013. 
(VII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1444/2013. (VII. 16.) Korm. 
határozat) szerint. 

 
Az Uniós fejlesztések, a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1154/2013. (III. 26.) Korm. 
határozatnak (a továbbiakban: 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat) megfelelően a 
területi együttműködési programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezető 
szerepének megtartása és az intézményrendszer kialakításának megkezdése érdekében 
21,1 millió forint került az NGM igazgatása részére átcsoportosításra az Uniós 
fejlesztések fejezettől.  
 
Irányító szervi hatáskörben a legnagyobb tételt a Kincstár részére 165,0 millió forint 
összegű átcsoportosítás jelentette a munkavállalók költségtérítésének részbeni 
fedezetére. Az NGM igazgatása személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére került 
átadásra 8,6 millió forint az NTH részére, mivel a Duna Transznacionális 
Együttműködési Program készítésének koordinálását, valamint a közös 
intézményrendszer kialakításához szükséges operatív feladatok ellátását a tárca az 
NTH közreműködésével látja el.  
Szintén fejezeten belül került átadásra az EUTAF részére 21,4 millió forint a 2013. évi 
ruházati hozzájárulás biztosítására, valamint a gazdasági tevékenység ellátásának 
fedezetére. Irányító szervi hatáskörben 5,0 millió forinttal került megemelésre az 
előirányzat többletbevételéből, a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. 
 
Intézményi hatáskörben 250,6 millió forinttal nőtt az előirányzat. A személyi 
kiadásokról 81,8 millió forint előirányzat került átcsoportosításra dologi kiadásokra, az 
igénybe vett szellemi tevékenység fedezetének biztosítása érdekében volt szükség. 
Intézményi hatáskörű kiadási előirányzat növekedést jelentett az előző évi maradvány 
igénybevétele, mely 122,8 millió forintot tett ki a személyi juttatások esetében. A 
kiadási előirányzat növekedését jelentősen befolyásolta az ÁROP 1.1.19 (80,7 millió 
forint) és az ÁROP 1.2.6 (89,9 millió forint) projektek lebonyolítására elnyert európai 
uniós támogatás, összesen 170,6 millió forint összegben. 
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Az intézmény együttes módosított előirányzata 5 141,0 millió forint volt. A kiadások a 
módosított előirányzathoz képest összességében 94,0 %-ban teljesültek, az 
előirányzaton 179,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett.  
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 
2013-ban a teljesítés 4 831,4 millió forintban realizálódott. A kiadásokon belül a 
legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentik, 
amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 80,3 %-os arányt jelent. A rendszeres 
személyi juttatások összegéből kerültek finanszírozásra az alapilletmények, az 
illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az illetménypótlékok, illetve a munkaköri 
pótlékok. 
 
Nem rendszeres személyi juttatásoknak minősülnek mindazon juttatások, 
költségtérítések, hozzájárulások, melyeket jogszabály, közszolgálati szabályzat, 
kollektív szerződés állapít meg kötelező vagy nem kötelező jelleggel és csak 
alkalmankénti fizetési kötelezettséget jelentenek az intézmény számára. A nem 
rendszeres személyi juttatások részaránya 16,2 %, míg a külső személyi juttatásoké 
mindösszesen 3,5 % az összes személyi juttatáson belül, a teljesítést figyelembe véve. 
Nem rendszeres személyi juttatásként a kormánytisztviselők részére bruttó 2 500 
forint/fő/hó bankszámla költségtérítés került kifizetésre. A személyi juttatásokon belül 
21,0 millió forintot fizettek ki végkielégítésre és 10,3 millió forintot jubileumi 
jutalomra a tárgyévben. 
A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. 
Ennek mértéke 200 ezer forint/fő/év. Közlekedési költségtérítésre a minisztérium 66,1 
millió forintot, míg szociális jellegű juttatásokra 49,0 millió forintot fordított.  
 
Külső személyi juttatásként került elszámolásra a prémiumévek programban 
résztvevők valamennyi juttatása, illetve a felmentési idejét töltő munkavállalók részére 
a munka alóli tényleges felmentés napját követően a felmentési idő végéig kifizetett 
személyi juttatás összege. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
2013. évben ezen a jogcímen számolták el a szociális hozzájárulási adót, az 
egészségügyi hozzájárulást, valamint a táppénz hozzájárulást.  
Az eredeti előirányzat 1 362,9 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban összesen 57,9 millió forinttal növekedett. 
2013. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 1 262,5 millió forintot tett ki. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 88,9 %-ban teljesültek.  
A munkaadókat terhelő járulékoknál keletkezett kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 86,7 millió forint. 
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Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2013. évi előirányzata 937,4 millió forint volt. A módosított 
előirányzat 1 832,8 millió forintra növekedett, a teljesítés 1 183,8 millió forintban 
realizálódott. 
Az előirányzat kormányzati hatáskörben 107,9 millió forinttal csökkent, az alábbiak 
szerint:  
- 40,8 millió forint zárolás, illetve csökkentés került végrehajtásra a dologi kiadások 

soron;  
- 54,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) részére a Nemzeti Jogszabálytár 
működtetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1173/2013.  
(IV. 5.) Korm. határozat szerint; 

- 16,2 millió forintot csoportosítottak át az ME részére az 1128/2013. (III. 13.) 
Korm. határozat szerint a Gazdasági Vegyes Bizottságok üléseinek 
előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szervezési feladatok ellátása 
érdekében; 

- 0,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat a prémiumévek programmal 
kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítéséből; 

- 10,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az 1154/2013. (III. 26.) 
Korm. határozatnak megfelelően a területi együttműködési programok 
menedzsmentjében Magyarország térségi vezető szerepének megtartása 
érdekében; 

- az 1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat szerint 6,9 millió forint került átadásra a 
magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok 
összehangolásáért felelős kormánybiztos tevékenységének ellátására. 

 
Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások 324,4 millió forinttal és az 
intézményi hatáskörű módosítások 678,9 millió forinttal növelték az eredeti 
előirányzatot. Intézményi hatáskörben került módosításra az előirányzat többek között 
EU bizottságok és EU tanácsülések részvételi díjának megtérítése 103,2 millió forint 
összegben.  
A dologi kiadások előirányzatát jelentősen növelte a pénzeszközátvétel az ÁROP 
1.1.19 és az ÁROP 1.2.6 programok lebonyolítására. 
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 
A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre 1,2 millió forintot, kommunikációs 
szolgáltatásokra 73,7 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 158,6 millió forintot 
költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a karbantartásokat, kisjavításokat, 
bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges 
szolgáltatásokat (fordítás, tolmácsolás, számlavezetési díj, bankköltség). Az intézmény 
közszolgáltatást nem vásárolt. 
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A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (a továbbiakban: áfa) 
64,6 millió forintot, a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások 389,5 millió forintot 
tettek ki. Ez utóbbin belül elsősorban - az EU-tagságból adódó tárgyalásokon való 
részvétel miatt – a külföldi kiküldetések utazási költsége kiemelkedően magas kiadási 
tétel (320,2 millió forint). A szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó 
kifizetések 117,1 millió forintot, az adók, díjak és különféle költségvetési befizetések 
163,9 millió forintot tettek ki, mely magában foglalja a munkáltató által fizetett 
személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulást, a nemzetközi tagsági díjakat, 
valamint az egyéb befizetéseket is. 
 
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 64,6 %-ban teljesültek. Ennek 
oka elsősorban a szerződéskötések év végén történő realizálódása, illetve a pénzügyi 
teljesítések következő évre történő áthúzódása. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 364,2 millió forint, a módosított előirányzat 19,9 %-a. 
 
Működési célú pénzeszközátadások 
 
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások között került 
elszámolásra a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) informális üléssel egybekötött, 
2011. évben megrendezett konferencia lebonyolításához kapott EU-s támogatás 
elszámolásának rendezése (13,3 millió forint). Ezen felül az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (3) bekezdésére való tekintettel 
az NGM Szakszervezete, az NGM Sport Club részére 3,0-3,0 millió forint támogatást 
biztosított a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységéhez a 
minisztérium.  
 
Felhalmozási kiadások 
 
A minisztérium működéséhez szükséges eszközök ellátását a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a KEF biztosítja. A 
tárgyévben 81,2 millió forint került tervezésre a felhalmozási költségvetésben. 
 
A felhalmozási költségvetés év közben 6 210,6 millió forinttal növekedett, a 
módosított előirányzat 6 291,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 6 022,9 millió forint 
volt.  
 
Az előirányzat növekedésében a legjelentősebb tétel a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 
1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1670/2012. (XII. 21.) Korm. 
határozat) alapján az NGM igazgatása javára a 2012. évben átcsoportosított 6 000,0 
millió forint, mely 2013. évben került felhasználásra.  
Kormányzati hatáskörben 40,7 millió forinttal csökkent az előirányzat a zárolásnak 
(42,9 millió forint), valamint az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat alapján 
végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (2,2 millió forint) következtében. 
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Az előirányzat iránytó szervi hatáskörben 250,0 millió forinttal emelkedett, melynek 
forrása az intézménynél keletkezett feltételes adó befizetésekből származó 
többletbevétel. A maradványból 252,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Az államháztartáson kívülre, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása előirányzaton a tervezett előirányzat 38,3 millió forint volt. Az 
előirányzat év közben nem változott. A minisztérium 2013. évben 9 fő 
kormánytisztviselő részére folyósított lakásépítési, lakásvásárlási munkáltatói kölcsönt 
összesen 22,2 millió forint összegben. 
 
Bevételek 
 
A törvény szerinti bevételek eredeti előirányzatát 739,2 millió forintban határozta 
meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 1 703,2 millió forint, a teljesítés 
2 103,1 millió forintban, azaz 123,5 %-ban realizálódott. 
A befolyt működési bevételek a törvény szerinti bevételek 98,9%-át teszik ki. Ezen 
belül jelentős összeget tesz ki a közhatalmi bevétel (1 411,6 millió forint), az 
intézményi működési bevétel (310,8 millió forint) és a támogatás értékű működési 
bevétel (358,0 millió forint). A közhatalmi bevétel soron került elszámolásra a 
feltételes adó megállapítására befizetett díjak, valamint a vizsgatételek értékesítéséből 
származó bevétel. 
Intézményi bevételként került elszámolásra továbbá az EU bizottságok és EU 
tanácsülések részvételi díjának Európai Unió (a továbbiakban: EU) általi megtérítése. 
Ezek a bevételek 119,9 millió forintban realizálódtak. 
Az intézmény részére befizetett többletbevételek alapján az előirányzat irányító szervi 
hatáskörben 605,6 millió forinttal növekedett. A támogatásértékű működési bevételek 
legnagyobb hányada az ÁROP 1.1.19 és az ÁROP 1.2.6 projektek lebonyolítására 
folyósított összegből (244,2 millió forint) tevődik összeg.  
2012 júliusában az NGM és a NMH között létrejött megállapodás értelmében az 
ágazatba tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgadolgozatokkal kapcsolatos 
mindennemű feladatellátást 2013. I. félévében az NMH látta el. A létrejött szerződés 
értelmében a két fél közötti elszámolás alapján a vonatkozó időszakra eső bevételt az 
NMH átutalta 102,5 millió forint összegben. 
 
Támogatás 
 
A támogatás 2013. évi előirányzata 6 810,5 millió forint, az előirányzat az év során 
6 394,1 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:  
 
Kormányzati hatáskörben az előirányzat csökkenése mindösszesen 165,2 millió forint:  
- az 1259/2013 (V. 13.) Korm. határozat alapján 134,5 millió forint zárolásra, illetve 

az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján csökkentésre került; 
- az 1444/2013 (VII. 16.) Korm. határozat alapján 0,8 millió forint átcsoportosításra 

került a KEF részére; 
- az 1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat szerint 38,2 millió forint került 

átcsoportosításra a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai 

2025



kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos tevékenységének 
ellátása érdekében az ME részére; 

- az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján 54,2 millió forint átadására került 
sor a KIM részére a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének biztosítására; 

- az 1128/2013 (III. 13.) Korm. határozat alapján az ME által társelnökölt Gazdasági 
Vegyes Bizottságok üléseinek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges 
szervezési feladatok ellátása érdekében átcsoportosításra került 37,1 millió forint 
az ME részére; 

- az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat alapján 39,2 millió forint került átadásra a 
területi együttműködési programokkal kapcsolatos intézményrendszer 
kialakításának megkezdése érdekében;    

- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés szerint 56,7 millió 
forinttal, az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, illetve az 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján a foglalkoztatottak kompenzációjával összefüggésben 3,7 
millió forinttal növekedett a támogatási előirányzat. 

 
Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások 251,2 millió forinttal 
csökkentették az előirányzatot, ebből 
- 165,0 millió forint előirányzat került átadásra a Kincstár javára; 
- 31,0 millió forint előirányzat került átadásra az EUTAF részére a gazdasági 

önállósághoz szükséges forrás és egyéb költségtérítés fedezetére; 
- 39,2 millió forint került átadásra a Duna Transznacionális Együttműködési 

Programmal kapcsolatos feladatokra az NTH részére,  
- 22,3 millió forint került átcsoportosításra a Hozzájárulás a könyvvizsgálói 

közfelügyeleti rendszer működtetése elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 
javára fejezeten belül, a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetésére.  

 

Az NGM igazgatás költségvetési támogatását a fejezeti kezelésű előirányzatokról való 
átcsoportosítás 6,3 millió forinttal növelte meg, az alábbiak szerint: 
- a Keleti kapcsolatok bővítése fejezeti kezelésű előirányzatról 5,6 millió forint 

került átcsoportosításra szakmai fórum és konferencia költségeinek fedezetére; 
- s a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzatról 0,7 millió forint 

került átadásra a szálláshelyek nemzeti tanúsító védjegy bejegyzéséhez kapcsolódó 
díj finanszírozására. 

 
Követelés 
 
Az NGM igazgatása követeléseinek 2013. évi nyitó állományi értéke 486,8 millió 
forint, záró értéke 146,1 millió forint volt, melyből az adósok 0,1 millió forintot, a 
vevőkkel szembeni követelés 1,2 millió forintot, az egyéb követelés pedig 144,8 
millió forintot tett ki. Az egyéb követelések közül nagyobb tételt a NAV-val szembeni 
követelés (114,3 millió forint) teszi ki. A követelés beszámításra kerül a szociális 
hozzájárulási adó befizetésénél.  
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Behajthatatlan követelésként kivezetésre került a Hód Rally - Team Sportegyesülettel 
szembeni követelés 4,0 millió forint értékben, amely teljes egészében értékvesztéssel 
terhelt volt. 
 
Maradvány 
 
Az NGM igazgatása 2013. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 
13 575,7 millió forint, a módosított előirányzat 89,9 %-a. A módosított előirányzat és 
pénzügyi teljesítés különbségéből adódó kiadási megtakarítás 1 521,4 millió forint, a 
bevételi lemaradás összességében 33,8 millió forint volt.  
Az NGM igazgatás előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 433,7 millió 
forint, a 2013. évi előirányzat-maradványának összege 1 921,3 millió forint. A szabad 
előirányzat-maradvány összege 883,4 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat 1 037,7 millió forintot tesz ki, ebből 55,7 millió forint a központi 
költségvetést megillető rész.  
 
Az előirányzat-maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen 
alakult: 
- A személyi juttatások esetében a teljesítés a módosított előirányzat 94,0 %-a. A 

személyi juttatások kötelezettségvállalással terhelt maradványa 179,3 millió forint, 
melyből 57,9 millió forintot a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a 
továbbiakban: TÁMOP) évek közötti áthúzódó forrása tesz ki, illetve 3,0 millió 
forintot a külföldi kiküldetések napidíja képvisel.  

- A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a teljesítés a módosított 
előirányzat 89,9 %-a. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 86,7 
millió forint, melyből 37,6 millió forint szintén a TÁMOP programhoz 
kapcsolódik. 

- A dologi kiadások előirányzatának kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradványa 364,2 millió forintot tesz ki. A maradvány főként az áthúzódó 
szállítói tartozásokból, illetve a szerződéskötések év végén történő realizálódása 
miatt jelentkezik. A TÁMOP projektek évek között áthúzódó kifizetései 120,6 
millió forint összeget jelentenek. 

- A támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás esetében a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 99,0 millió forint, melyből 92,0 
millió forint az EUREKA elnökség lebonyolítására kapott előleg fel nem használt, 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt része. 

- Az intézményi beruházási kiadások összegéből 2,8 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt összeg, mely a TÁMOP programhoz kapcsolódik. 

- Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások soron a kötelezettségvállalások között 
szerepel 250,0 millió forint a költségvetési szervvel kötött év végi megállapodás 
alapján.  

 
A fenti összegekből a 2013. évet megelőző évi előirányzat-maradvány (433,7 millió 
forint) teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt, jelentős tételt jelentenek az 
EU-s forrásból finanszírozott, illetve a TÁMOP programok keretében vállalt 
kötelezettségek. 

2027



 
Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványából 6 999,8 millió forint került 
tárgyévben előirányzatosításra, ebből a személyi juttatások előirányzata 122,8 millió 
forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 65,2 millió forinttal, a dologi kiadások 
687,2 millió forinttal, az egyéb működési célú kiadások 121,7 millió forinttal, a 
beruházások 2,9 millió forinttal, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 6 000,0 
millió forinttal kerültek megemelésre. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A mérlegfőösszege 24 354,8 millió forintról 22 843,2 millió forintra csökkent 2013-
ban. A csökkenést a befejezetlen beruházásként nyilvántartott informatikai eszközök 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek (a továbbiakban: NISZ Zrt.) történő 
térítés nélküli átadása, az elszámolt értékcsökkenés, a selejtezés, illetve a 
követelésállomány csökkenése okozta. 
 

2013. évben a befektetett eszközök értéke 20 695,9 millió forint, melyből az 
immateriális javak 50,5 millió forintot, a tárgyi eszközök 642,8 millió forintot, a 
befektetett pénzügyi eszközök 20 002,6 millió forintot tettek ki. A befektetett 
eszközök növekedésének jelentős részét a tartós részesedés növekedése okozta.  
A költségvetési passzív függő és átfutó tételek záró állományi értéke 5,9 millió forint, 
az aktív pénzügyi elszámolások záró értéke 33,3 millió forint. 
 
Gazdasági társaságokban való érdekeltség 
 
A NGM igazgatása 2013. december 31-én 9 gazdasági társaságban, 2012. december 
31-én 6 gazdasági társaságban (Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., 
Építés Fejlődésért Közhasznú Nonprofit Kft., Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft., Magyar Export-Import Bank Zrt., Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,  
Államadósság Kezelő Központ Zrt.) volt érdekelt. 
 
A gazdasági társaságokban való érdekeltségben bekövetkezett változások 2012. évhez 
képest az alábbiak voltak: 
 
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 13/A. 
§ alapján a nemzetgazdasági miniszter a megalapításra került KRÜH Zrt.-ben a 
Magyar Államot megillető 51 %-os tulajdonosi részesedést szerzett.  
 
A Gktv. 13/A. § alapján a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt.-ben (a továbbiakban: MNK Zrt.) 2013. január 7-én 90%-os 
részesedést szerzett a Magyar Állam nevében. A Gktv. − 2013. április 5-től hatályos  − 
13/B. § (2) bekezdése alapján 2013. április 5. óta a ME-en működő külügyi- és 
külgazdasági államtitkár gyakorolja az MNK Zrt.-ben az államot megillető tulajdonosi 
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jogok és kötelezettségek összességét, így ennek megfelelően a korábban az MNK Zrt.-
ben levő részesedés az NGM igazgatás mérlegéből kivezetésre került. 
 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat értelmében a 
Nemzetgazdasági Miniszter a Gránit és a Széchenyi Bank Zrt.-ben a Magyar Államot 
megillető 49%-os tulajdonosi részesedést szerzett. 
A részesedést érintő társaságoktól bekért előzetes 2013. évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló adatok alapján a Széchenyi Bank Zrt.-ben 12,75 %-os értékvesztést volt 
szükséges elszámolni.  
A névérték és a nyilvántartási érték közötti különbözet a Széchenyi Bank Zrt.-ben 
meglévő részesedés után elszámolt 382,0 millió forint értékvesztésből adódik. 
 
2013. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja: 
 
 adatok millió forintban 

Megnevezés 
Részesedés 

aránya 
Részesedés 
névértéke 

Költségvetési 
támogatás 
összege 

Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

100 % 0,5 - 

Építés Fejlődésért Közhasznú 
Nonprofit Kft 

100 % 0,5 - 

Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

100 % 0,5 - 

Magyar Export - Import Bank Zrt. 100 % 10 100,0 - 
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 100 % 4 250,0 - 

Államadósság kezelő Központ Zrt. 100 % 300,0 - 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. 100 % 2,6 - 

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 49 % 3 000,0 - 

Gránit Bank Zrt. 49 % 2 585,0 - 

Összesen  20 239,1  
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02. cím Nemzeti Innovációs Hivatal  
 
Törzskönyvi száma: 597715 
Honlapjának címe: www.nih.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A NIH a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter irányítása 
alatt működő központi hivatal, feladatköre 2013. évben nem változott. 
 
A NIH feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) határozza meg, amely 
2011. év január 1-jén lépett hatályba. A Kormányrendelet alapján a NIH feladatkörébe 
tartozik: 
- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és 

megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges 
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; 

- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő 
kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, 
valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának 
fenntartását; 

- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve 
európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása; 

- a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése; 
- a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és 

innovációs képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások 
inkubációjának elősegítése; 

- a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése, 
különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére; 

- a hálózatosodás és a kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt; 

- az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban 
a kis- és középvállalkozások körében. 

 
A NIH feladata, hogy elősegítse a Kutatás-Fejlesztés-Innováció (a továbbiakban: KFI) 
szakterület szükségleteit figyelembe vevő és tényekkel megalapozott stratégia-alkotást 
a kormányzati stratégiák, a szakpolitikák és az ágazati stratégiák készítése, 
végrehajtása, valamint az EU-stratégiák innovációs kezdeményezéseihez kapcsolódó 
hazai feladatok kidolgozása és megvalósítása területén. 
 
A NIH külkapcsolati tevékenységei közé tartozik a 7. Keretprogrammal, illetve a 
Horizont 2020 keretprogram előkészítésével kapcsolatos hazai feladatok ellátása. 
 
A NIH működteti a Keretprogrammal kapcsolatos információ-terjesztést és pályázati 
tanácsadást folytató Nemzeti Kapcsolattartók (National Contact Point – NCP) 
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hálózatát, összesen 22 tematikus programhoz kapcsolódóan. Ezen kívül a NIH 
munkatársai, illetve a NIH által felkért szakértők a Keretprogram tematikus 
programjaihoz kötődően működő stratégiai-döntéshozó Programbizottságaiban 
képviselik a magyar álláspontot és érdekeket. Magyarország számos, az EU által 
társfinanszírozott Közös Technológiai Kezdeményezésben (Artemis, ENIAC), közös 
programban (AAL, EUROSTARS) és egyéb koordinációs (például: ERA-NET) 
kezdeményezésekben is részt vesz, az ezekben való hazai részvételt ugyancsak a NIH 
koordinálja, valamint közreműködik a kapcsolódó hazai pályázatok koncepciójának 
kialakításában. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a NIH 2013-ban is 
szervezett információs napokat és pályázati konzultációkat, ahol egyrészt a 7. 
Keretprogram és egyéb programok még nyitott pályázati lehetőségeiről kaptak 
tájékoztatást az érdeklődők (például: EUROSTARS, AAL és Marie Curie pályázati 
konzultációk), de az év második felétől már jóval nagyobb hangsúlyt kapott a 2014 
januárjától elinduló Horizont 2020 programra való felkészülés. Kiemelt fontosságú 
volt a Horizont 2020 hazai nyitórendezvénye, amely rangos brüsszeli előadók 
bevonásával zajlott le és amelyen több, mint 600 szakember vett részt egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások képviseletében. 2013 decemberében indult el a 
pályázók széleskörű tájékoztatását szolgáló regionális H2020 roadshow, amelynek 
első állomása Debrecen volt, ahol mintegy 140 kutatás-fejlesztés és innováció 
területén aktív regionális intézmény képviseltette magát.  
 
A NIH fontos szerepet vállalt az NGM-mel együttműködésben a 2014-2020. közti 
időszakot átfogó Horizont 2020 program tervezésében, a magyar szempontok, 
prioritások és érdekek azonosításában és képviseletében nagyrészt az NGM által 
vezetett 31. Tudomány és kutatás EKTB munkacsoport keretében. A nagyrészt NIH 
munkatársaként dolgozó programbizottsági tagok 2013 őszén számos ülésen részt 
vettek, ahol az Európai Bizottság a tagállami képviselőkkel egyeztette a Horizont 2020 
2014-15 évi munkaprogramját. Ugyancsak a Horizont 2020 programra való hazai 
felkészülés hatékonyságát növelte, hogy 2013-ban két új TéT-attasé foglalta el 
állomáshelyét a brüsszeli Állandó Képviseleten.  EU-tagságunkból fakadóan a NIH – 
az NGM-mel együttműködésben – részt vett a K+F terület tagállami működéséhez 
kapcsolódó feladatokban, a magyar álláspontok kialakításában.  
 
A nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatok ápolása fontos 
tevékenységi területe a NIH-nek. Magyarország közel negyven országgal írt alá 
kormányközi (vagy intézményközi) TéT együttműködési megállapodást. A 
megállapodásokból eredő kötelezettségvállalásokért, az együttműködések szakmai 
koordinálásáért a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NIH a felelős. Fő 
célkitűzés, hogy konkrét, operatív partnerségekhez vezető közös KFI nagyprojektek 
induljanak a meglévő és az újonnan kiépített nemzetközi együttműködések bázisán, 
amelyeknek gazdasági-társadalmi eredményei Magyarországon hasznosulnak. A 
változó külkapcsolati prioritások mentén folyamatban van a kétoldalú TéT kapcsolatok 
felülvizsgálata, új nemzetközi partnerek bevonása. A TéT-attaséi rendszer a 
kormányzat kutatási és technológia-fejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar 
tudományos közösség egészének érdekében működik. Tevékenysége kiterjed a 
természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és 
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termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. 2013. év elején 
került sor öt új TéT-attasé kiválasztására, az újonnan bevezetett kiválasztási módszer 
sikerességét mutatja az azóta kihelyezésre került TéT-attasék kiemelkedő színvonalú 
munkája. 
 
2013. március 13-14-én került megrendezésre az első Magyar-Kuvaiti KFI Workshop, 
melynek keretében 24 innovatív magyar cég mutatkozott be kuvaiti 
szakpolitikusoknak, amelyek érdekeltek közös magyar-kuvaiti K+F projektek 
lebonyolításában, Öböl-menti piaci együttműködésben és kuvaiti tőkebefektetésben. 
Azóta több konkrét együttműködés is elindult. 
 
2013. május 29-én a NIH a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével 
együttműködésben közel húsz szlovén és magyar vállalat részvételével Szlovén-
Magyar Innovációs Fórumot szervezett Budapesten, ahol a megjelent magyar cégek 
képviselőinek lehetősége volt személyes tárgyalások folytatására a szlovén delegáció 
tagjaival. 
 
2013. október 3-án került sor az első Magyar-Izraeli Innovációs Napra, ami 
szakmailag sikeres volt, amit a magas (több mint 200) látogató részvétele is mutat. 
Továbbá a NIH társszervezője volt két svéd-magyar innovációs napnak is. 
 
A NIH szervezeti felépítésében 2013-ban a következő változásokra került sor: 
- Az 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat alapján a szervezeti struktúra átalakítása 

vált szükségessé. A Kormányhatározatban előírt keretszámokhoz igazított SZMSZ 
tervezet jóváhagyása folyamatban van. 

- A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.  
(XII. 29.) Korm. határozat alapján a NIH egy kormánytisztviselőjének szűnt meg a 
jogviszonya, az intézkedés következtében a NIH jelenleg betölthető létszáma is 1 
fővel csökkent. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzatát 1 284,0 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény, mely év közben 2 349,5 millió forintra módosult. A teljesítés 
2 208,1 millió forint volt, azaz 94,0 %-ban teljesültek a kiadások. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

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 2 420,2   1 284,0   1 284,0   2 349,5   2 208,1   91,2% 94,0% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

461,6   658,6   658,6   571,3   531,1   115,1% 93,0% 

Bevétel 1 193,7   10,0   10,0   88,7   116,4   9,8% 
131,2

% 

Támogatás 1 378,9   1 274,0   1 274,0   1 420,9   1 420,9   103,0% 
100,0

% 
Előirányzat-
maradvány 

683,1   0,0   0,0   839,9   839,9   123,0% 
100,0

% 
Létszám (fő)  82** 100* 100   98 84** 102,4% 85,7% 

 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése: 
 

 
millió forintban egy tizedessel                 fő           

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga

tás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 
2012. évi CCIV. törvény 
szerinti előirányzat 

1 284,0   10,0   1 274,0   658,6   100   

Módosítások jogcímenként            
 - Zárolás, csökkentés 
1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat alapján zárolás, 
1968/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján csökkentés 

-26,3   0,0   -26,3   0,0   0   

 - 1020/2013. (I. 21.) Korm. 
határozat, 1054/2013. (II. 
13.) Korm. határozat alapján 
KÜM részére átadás 
Állandó Képviseleten két új 
szakdiplomata álláshely 
költségére (NIH) 

-86,4   0,0   -86,4   -48,6   -2   
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 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. évi 
kompenzáció 

0,5   0,0   0,5   0,4   0   

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - prémiumévek 
program 

3,7   0,0   3,7   2,9   0   

 - Maradvány 839,9   839,9   0,0   23,8   0   
 - Bevétel 78,7   78,7   0,0   12,6   0   
 - Átvétel-fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

255,4   0,0   255,4   0,0   0   

 - Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -78,4   0   

2013. évi módosított 
előirányzat 

2 349,5   928,6   1 420,9   571,3   98   

 
A NIH gazdálkodására az alábbi – tárgyév folyamán felmerült – tényezők voltak 
jelentős hatással, nagymértékben módosítva az elemi költségvetésben tervezett 
támogatási, bevételi, kiadási előirányzatokat: 
- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat értelmében 26,3 millió forint zárolás 

történt a dologi kiadások előirányzatán. 
- A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, a 

Brüsszelben, Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletén két új 
tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítése érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat) elrendelte a NIH kiadási és 
támogatási előirányzatainak 86,4 millió forinttal történő lecsökkentését. 

- Az Európai Innovációs  és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) Budapesten 
történő elhelyezése érdekében előirányzat-átcsoportosítás történt a NIH részére, az 
EIT 2013. évi bérleti és üzemeltetési díjának fedezetére 255,4 millió forint 
összegben.  

- A 2011. évi maradvány igénybevétele 839,9 millió forint összegben történt. 
- A 8,6 millió forint összegű támogatásértékű bevétel az Elektronikus Közigazgatás 

Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) program finanszírozását szolgálta.  
- A KTI Alaptól átvett 2013. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésének 

elszámolását követően átutalt árfolyam-differencia miatt keletkezett többletkiadás 
fedezete 19,5 millió forint összegben módosította az előirányzatot. A tagi 
hozzájárulás és éves tagdíj fedezetét a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI 
Alapból kell biztosítani a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős 
szerv részére.  

- Az EU-s projektek finanszírozására a devizaszámlára befolyt pénzeszközökből az 
EU által elfogadott elszámolások alapján a NIH előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára visszautalt és előirányzatosított pénzeszközök 34,1 millió forintot 
tettek ki.  
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- További növekedést okozott 16,4 millió forint összegben a keletkezett 
többletbevétel előirányzatosítása. 
 

Létszám 
 
Az intézmény 2013. évi elemi költségvetésében az engedélyezett létszámkeret 100 fő 
volt. Az 1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat alapján a Külügyminisztérium részére a 
Brüsszeli Iroda létrehozására 2 fő létszám került átadására, melynek következtében az 
engedélyezett létszám 98 főre csökkent.  Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 
84 fő volt. 2013. december 31-én a NIH három üres státusszal rendelkezett, tartósan 
üres álláshely kettő volt. 
 
Összességében a szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám megfelelő 
mennyiségben, minőségben és szakmai összetételben a NIH rendelkezésére állt. 

 
Személyi juttatások 

 
A NIH költségvetése 2013. évben 658,6 millió forint eredeti előirányzatot biztosított 
személyi juttatásokra, amely évközben 87,3 millió forinttal csökkent. Ebből 45,4 
millió forint kormányzati hatáskörben, 41,9 millió forint intézményi hatáskörben 
csökkentette az előirányzatot. Mindezek hatására a módosított előirányzat 571,4 millió 
forintra változott. A teljesítés 531,1 millió forintban alakult, s ez alapján a teljesítés 
93%-os.  

 
Az előirányzat változásainak főbb tételei: 
- az 1054/2013 (II. 13) Korm. határozat értelmében a személyi juttatások 48,6 millió 

forinttal csökkentek; 
- a maradvány-felhasználás 23,8 millió forint többletet jelentett; 
- dologi kiadásokra 78,4 millió forint került átcsoportosításra; 
- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján a NIH a foglalkoztatottak 2013. 

évi kompenzációjára 0,4 millió forintot kapott; 
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében 2,9 millió forinttal növekedett az 

előirányzat. 
 

A rendszeres személyi juttatások összege 397,2 millió forint volt, amely a 
kormánytisztviselők alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle 
kötelezően előírt pótlékaira nyújtott fedezetet. A nem rendszeres személyi juttatások 
összege 89,3 millió forint, amelyből a különböző költségtérítéseken, a helyettesítési 
díjakon és a részmunkaidősök költségtérítésein felül kifizetésre kerültek a 
foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25,1 millió forint összegben, melyből a 
végkielégítések 8,3 millió forintot, továbbá a jubileumi jutalmak 5,2 millió forintot 
tettek ki. Jutalom kifizetésére 2013. évben nem került sor. 
 
Az állományba nem tartozók juttatásaira 44,6 millió forint kifizetés történt, amely a 
felmentési idejüket töltő munkavállalók részére, a munkavégzés alóli felmentési időre 
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kifizetett személyi juttatás összegét, valamint a megbízási szerződés keretében 
foglalkoztatott külső munkatársak megbízási díját foglalja magában.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes 
körűen biztosított volt. A 177,9 millió forint eredeti előirányzat – a személyi juttatások 
előirányzat módosításával összhangban – 154,9 millió forintra módosult. Az 
előirányzat-teljesítés összege 138,7 millió forintban alakult. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi és egyéb folyó kiadásokra biztosított 2013. évi eredeti előirányzat 442,5 
millió forint volt, amely évközben összesen 1 555,1 millió forintra módosult.  
Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 472,9 millió forint. 
 
A dologi kiadások előirányzatát év közben jelentősen megnövelte: 
- a KTI Alaptól átvett 2013. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésének 

elszámolását követően átutalt árfolyam-differencia miatt keletkezett többletkiadás 
fedezete 19,5 millió forint összegben; 

- az NGM az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatból, az EIT elhelyezésére biztosított épület bérleti és 
üzemeltetési díjának fedezetére biztosított 255,4 millió forint; 

- az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében felhasznált 33,9 
millió forint; 

- az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 805,7 millió forint összegben. 

 
Csökkenést jelentett az 1054/2013. (II. 13.) Korm. határozat végrehajtása során 24,6 
millió forint átadása a brüsszeli iroda működése érdekében. 
 
A pénzügyileg teljesített dologi kiadások alakulása: 
- készletbeszerzésre 12,1 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 5,7 millió 

forintot költöttek;  
- a szolgáltatási kiadások összesen 523,1 millió forintba kerültek, ebből a kifizetett 

bérleti díjak összege 284,6 millió forintot, az üzemeltetési, fenntartási 
szolgáltatások kiadásai 112,3 millió forintot és a szakmai szolgáltatások kiadásai 
108,5 millió forintot tettek ki. A bérleti és üzemeltetési kiadások nagy része a NIH 
elhelyezése céljából 2011 decemberében 3 évre a HGA Andrassy 11-12 
Ingatlanhasznosító Bt.-vel megkötött szerződés, valamint az EIT, Infopark E 
Építési Terület Kft. és az NFGM által 2028. december 31-ig megkötött szerződés 
alapján került felhasználásra. 

- a vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja, valamint a kiszámlázott áfa befizetés 
160,7 millió forint volt;  

- adók, díjak és egyéb befizetések jogcímen 623,9 millió forint került elszámolásra, 
amelynek nagyobb része nemzetközi tagdíj kifizetés volt (a 2013. évi XFEL tagdíj, 

2036



amelynek forrását 2012. év végén a KTI Alapból biztosította a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ).); 

- a kiküldetésekre, reprezentációra, reklámra és propagandára 117,1 millió forintot 
fordítottak; 

- szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések 10,4 millió forint, a 
különféle költségvetési befizetések összege 5,0 millió forint, az egyéb dologi 
kiadások 14,9 millió forint összeget tettek ki. 
 

Intézményi beruházási kiadások 
 
Az intézményi beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 5,0 millió 
forint, mely 33,5 millió forintra módosult, a teljesítés 30,7 millió forintban alakult. 
A módosításra részben a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
felhasználása alapján került sor, az Obszervatórium (Kaleidoszkóp) felhasználói 
felület továbbfejlesztése céljából, illetve az előző évben vásárolt gépek, berendezések 
és szünetmentes tápegységek kifizetésének előző évről történő áthúzódása miatt. 
Részben az év közben a személyi juttatásokból átcsoportosított 6,6 millió forint 
összegből a NIH vénaszenzoros beléptető rendszerének korszerűsítése valósult meg. 
 
Bevételek 
 
Az intézményi működési bevételek soron 10,0 millió forint eredeti előirányzat 
szerepelt, a módosított előirányzat 26,4 millió forintban, a teljesítés 28,7 millió 
forintban alakult.  
A NIH 16,4 millió forint többletbevételt előirányzatosított irányító szervi hatáskörben.  
A többletbevétel a külföldi kiküldetések költségeinek Európai Tanács általi 
visszatérítésével, kötbérből, egyéb kártérítésből származó és korábbi évi üzemeltetési 
díj elszámolásából adódó bevétellel, az államháztartáson kívülre továbbszámlázott 
szolgáltatásokból befolyt összegekkel, valamint az irodaépületben üzemeltetett 
büféhelyiség bérleti díjával indokolható.   
A többletbevételből 2,3 millió forint előirányzatosítására a tárgyévben nem került sor, 
mert az év végén ténylegesen befolyó kiküldetési költségek EU-s visszatérítése csak 
december végén valósult meg. 
 
A támogatásértékű bevétel összege 19,5 millió forint, mely a KTI Alaptól a 2013. évi 
XFEL tagi hozzájárulást tartalmazza.  
Működési célú pénzeszközátvétel 34,1 millió forintban alakult, melynek keretében az 
EKOP program finanszírozása történt. 
 
Támogatás  
 
Az intézmény 2013. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 1 274,0 millió 
forint, a módosított támogatási előirányzata 1 420,9 millió forintban realizálódott. 
 
A változást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az EIT működési kiadásaira történő 
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átcsoportosítás, valamint a zárolás és a brüsszeli iroda létrehozása miatti csökkenés 
okozta. 
 
Követelés 
 
Év végén a NIH 0,1 millió forint összegű vevőköveteléssel rendelkezett, az egyéb 
követelés 10,7 millió forint, amely peresített, behajtás alatt lévő követelés.  
 
Maradvány 
 
A NIH 2012. évi előirányzat-maradványa összesen 839,9 millió forint, ebből 4,4 
millió forint az előző évekből áthúzódó, 835,5 millió forint pedig a 2012. évben 
keletkezett maradvány.  
 
A 18,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány és a 
15,3 millió forint meghiúsult, illetve nem a kötelezettségvállalás szerinti összegben 
teljesített kötelezettségvállalásból felszabadult maradvány összege visszafizetésre 
került a központi költségvetés részére. 
 
A maradvány fennmaradó része az előző évi kötelezettségvállalásoknak megfelelően 
került felhasználásra:  
- a 2013. évi XFEL tagdíj fedezetére 585,9 millió forintot, 
- a NEKIFUT projekt megvalósítására 4,4 millió forintot, 
- az NGM az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 

fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított EIT bérleti díjának kifizetésére 19,4 
millió forintot, 

- az innovációs Expo helyszínének biztosítására, lebonyolítására, valamint a 
kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására 59,7 millió forintot, 

- az Obszervatórium (Kaleidoszkóp) felhasználói felületének továbbfejlesztésére 
19,4 millió forintot 

fordítottak. 
 
A fennmaradó 116,9 millió forint az intézmény működési és szakmai feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalások alapján került felhasználásra megbízási díjakra, 
szakmai és egyéb szolgáltatásokra, kiküldetésekre.  
 
A NIH 2013. évi előirányzat-maradványa összesen 169,1 millió forint, ebből 6,0 
millió forint  felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, 
163,1 millió forint működési célú kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradvány.  A maradvány a 2013. évi kiadási megtakarításból (141,4 millió forint) és 
a bevételi túlteljesítésből (27,7 millió forint) tevődik össze. 
 
A 2013-ban keletkezett maradvány teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt: 
- Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása fejezeti 

kezelésű előirányzatból, az EIT működésére biztosított 20,5 millió forint továbbra 
is az EIT bérleti szerződéséhez kapcsolódóan került felhasználásra. 

2038



- Az Innovációs Expo helyszínének biztosítására, lebonyolítására, valamint a 
kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására két közbeszerzési eljárás kiírására 
került sor az év végén 30,1 millió forint összegben, amelyből 19,4 millió forint 
nem került kifizetésre. 

- Az intézmény működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához 129,2 millió 
forint összegű áthúzódó pénzügyi teljesítés és kötelezettségvállalás (többek között 
megbízási, üzemeltetési és szakmai szolgáltatások ellátására irányuló szerződések) 
került kimutatásra. 

 
Egyéb 
 
Befektetési célú részesedésként a NIH 76,0 ezer forint összeget utalt át az XFEL 
Gmbh. részére 2011. szeptember 21-én.  
 
Magyarország 2009. november 30-án csatlakozott a németországi nagylétesítmény, az 
Európai Röntgen-szabad-elektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron 
Laser, XFEL), Európa első keményröntgen-szabadelektronlézer projektjéhez, mely a 
DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) Kutatási Központban, Németországban, 
Hamburg közelében épül, várhatóan 2016-os befejezéssel.  
 
Vagyoni helyzet 
 
Az intézmény befektetett eszközeinek értéke 1 196,2 millió forint, amely az előző évi 
adatnál (1 139,5 millió forint) 56,7 millió forinttal magasabb. A növekedést a szellemi 
termékek és a vagyoni értékű jogok változása okozta. 
A tárgyi eszközök értéke 1 092,6 millió forint, a befektetett pénzeszközeinek értéke 
76,0 ezer forint. 
 
Uniós projektek a NIH-nél: 
 
2013. évben a NIH az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében 
34,1 millió forintot használt fel a ”NIH belső működésének fejlesztése, elektronikus 
dokumentumkezelő rendszer bevezetésével és a Kaleidoszkóp rendszer fejlesztésével” 
című pályázaton elnyert pénzeszközökből. 
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03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329651 
Honlap: http://mkeh.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az MKEH a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az iparügyekért felelős 
miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.  
 
Az MKEH feladatkörébe tartozóan: 
 
- Állami-mérésügyi hatóságként fenntartja az országos etalonokat, elvégzi azok 

nemzetközi összehasonlítását, gondoskodik azok leszármaztatásáról. Ellátja a 
kötelező hitelesítésű mérőeszközök típusvizsgálatát és hitelesítését. EK 
megfelelőség tanúsítást végez és ellátja az ország képviseletét a nemzetközi 
mérésügyi szervezetekben. 

- Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának 
hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.  

- Piacfelügyeleti jogkörében a gyártóknál, forgalmazóknál ellenőrzi, hogy az egyes 
gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, gépek, berendezések, rendszerek, 
mérőeszközök kielégítik-e az alapvető megfelelőségi  követelményeket. 

- Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási 
követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőség-értékelésére jogosult 
szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

- Hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, az idegenforgalom és a 
közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével kapcsolatos hatósági 
igazgatási – engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési – feladatokat (e 
körbe tartoznak többek között az utazásszervezők, a lovas turizmus, a time-share 
szolgáltatók). 

- Ellátja a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával kapcsolatos nyilvántartási, 
valamint a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával 
összefüggő ellenőrzési feladatokat. 

- Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer előállítására is 
felhasználható anyagok forgalmazását, végrehajtja a Vegyifegyver Tilalmi 
Egyezményből hazánkra háruló feladatokat. 

- Végzi a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és 
nemesfémtartalmuk tanúsítását, fémjelzését, ellenőrzi ezek kereskedelmét. 

- Kereskedelmi hatóságként felügyeleti jogot gyakorol a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény szerint a nemesfém-kereskedők és az árukereskedők felett. 

- Hazai és EU-s jogszabályok alapján ellátja a haditechnikai, valamint a kettős 
felhasználású (katonai és polgári) termékek külkereskedelmével, a haditechnikai 
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termékek gyártásával, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
engedélyezési, tanúsítási és ellenőrzési hatósági feladatokat. 

- Műszaki-biztonsági felügyeleti hatáskörében a műszaki-biztonsági követelmények 
megtartása érdekében, továbbá egyes sajátos építményfajták tekintetében 
másodfokú építésügyi hatósági, illetve jogszabályban meghatározott körben első 
fokú engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol (például: ipari 
üzemek, szolgáltató egységek, olaj- és gáztárolók műszaki biztonságának 
felügyelete). 

- Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságainak szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. 

- Az MKEH az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségügyi 
rendszert működtet, melynek hatálya kiterjed az MKEH teljes egészére és minden 
tevékenységére. Ezen 9001-es rendszer alapján az MKEH Metrológiai Hatósága 
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált kalibráló 
laboratóriumként végzi a nemzetközileg elismert mérőképességeivel lefedett 
leszármaztatási tevékenységét. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 
Anyagvizsgálati Osztályának laboratóriuma szintén a 9001-es alapon kidolgozott, 
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

- 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki 
követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel 
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) 
NGM rendelet. A pénztárgép engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos 
tevékenységet az MKEH Metrológiai Hatósága látja el.  

- Az MKEH-nél új feladatként jelentkeztek – a harmonizációs jogi szabályozás alá 
eső területen − az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, 
valamint a 39. cikke és V. melléklet 2. pontja szerint, az építési termékek 
teljesítményállandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek 
kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatok. 

- 2013. július 19-től ellátja az intézmény – a harmonizációs jogi szabályozás alá 
nem tartozó területen − az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti, az építési termékek 
teljesítményállandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek 
kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

- Szintén új feladatként jelentkezett az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki 
Felügyeleti Hatóságánál a 764/2008/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak, valamint a 305/2011/EU 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerinti építési termékinformációs 
kapcsolattartó pont feladatainak ellátása. 
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Az MKEH továbbra is erősíteni kívánja a társhatóságokkal, ügyfelekkel, szakmai és 
nemzetközi szervezetekkel meglévő kapcsolatait. A szolgáltató és ügyfélbarát 
közigazgatás fejlesztése és a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében az 
MKEH két helyen fogadja az ügyfeleket. Emellett részt vesz a kormányablakok által 
kezelt ügykör szélesítéséhez elengedhetetlen szakmai felkészítő tevékenységekben is.   
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az intézmény 2013. évi tervezett kiadási előirányzata 1 923,2 millió forint, a módosított 
előirányzat 2 967,6 millió forint és a teljesítés 2 602,4 millió forintban realizálódott. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 87,7%-ban teljesültek.  
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

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 3 840,9   1 923,2   1 923,2   2 967,6   2 602,4   67,8% 87,7% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

1 070,1   1 047,7   1 047,7   1 063,2   992,2   92,7% 93,3% 

Bevétel 3 382,2   1 590,3   1 590,3   1 957,0   2 946,0   87,1% 150,5% 
Támogatás 344,6   332,9   332,9   353,1   353,1   102,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

771,6   0,0   0,0   657,5   571,9   74,1% 87,0% 

Létszám (fő)  221** 234* 234   234 226** 102,3% 96,6% 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény 
szerinti előirányzat 

1 923,2   1 590,3   332,9   1 047,7   234   

Módosítások jogcímenként             

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. évi 
kompenzáció 

7,5   0,0   7,5   5,9   0   
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 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - prémiumévek 
program 

12,7   0,0   12,7   10,0   0   

 - Maradvány 657,5   657,5   0,0   1,1   0   

 - Bevétel 366,7   366,7   0,0   8,5   0   

 - Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -10,0   0   

2013. évi módosított 
előirányzat 

2 967,6   2 614,5   353,1   1 063,2   234   

 
Létszám  

Az MKEH engedélyezett létszáma 234 fő, mely az év során nem került módosításra. 
Az átlagos statisztikai állományi létszáma 2013. év végén 226 fő volt. 
Az MKEH személyi állományában munkaszerződéssel az év folyamán 12 fő került 
foglalkoztatásra. A többi foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban áll.  
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzatát 1 047,7 millió forintban határozta meg a 
költségvetési törvény, mely az év során 1 063,2 millió forintra módosult, a teljesítés 
992,2 millió forintban valósult meg.  
 
Az előirányzat 15,5 millió forinttal történő megemelése az alábbi előirányzat-
módosítások alapján történt:  
 
A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés, valamint az 1159/2013. (III. 
28.) Korm. határozat, illetve a 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat szerint a 
központi költségvetés céltartaléka terhére 15,9 millió forinttal került megemelésre az 
előirányzat kormányzati hatáskörben, a prémiumévek programmal, valamint a 
kompenzációval kapcsolatos támogatás igénylése, illetve elszámolása miatt. 
 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 0,4 millió forinttal 
csökkentették a személyi juttatások előirányzatát. Ezen belül az előző évi 
maradványból 1,1 millió forinttal, az uniós projekt elszámolásával összefüggésben 8,5 
millió forinttal került megemelésre az előirányzat, valamint 10,0 millió forint 
átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatra.  
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 
A rendszeres személyi juttatások esetében az év folyamán 836,4 millió forint 
felhasználást számoltak el.  
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A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán teljesített kiadások összege 145,7 
millió forintot tett ki. Itt került kifizetésre a dolgozóknak adható cafetéria, melynek 
összege bruttó 200,0 ezer forint/fő/év. Ezen belül étkezési hozzájárulás címén 
kifizetett összeg 35,2 millió forint, az üdülési hozzájárulás 2,3 millió forint volt. 
Közlekedési költségtérítésre 2013-ban az MKEH 18,3 millió forintot költött. 
Végkielégítésre 2,5 millió forint, jubileumi jutalomra 15,9 millió forint került 
kifizetésre. 
 
A külső, személyi állományba nem tartozók juttatásai esetében a módosított 
előirányzat 26,7 millió forint volt, mely 37,8 %-ban teljesült. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 264,3 millió forint volt, melyet év közben a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban kormányzati hatáskörben 4,3 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben 23,8 millió forinttal növeltek. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest 91,1 %-ban teljesültek. Ebből a két legnagyobb tételt a szociális 
hozzájárulási adóval (235,4 millió forint) és az egészségügyi hozzájárulással (26,4 
millió forint) kapcsolatos kiadások jelentették. 
 
Dologi kiadások  
 
Dologi kiadásokra a költségvetési törvényben 501,2 millió forint került 
meghatározásra, amely év közben összesen 256,6 millió forinttal növekedett, így az 
MKEH módosított előirányzata 757,8 millió forintra változott. Az előirányzattal 
összefüggő pénzügyi teljesítés összege 695,4 millió forint.  
 
Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés mértéke 200,0 millió 
forint volt, mely az intézménynél keletkezett többletbevétel előirányzatosításából 
adódott.  
 
Az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás miatt az előirányzat 56,6 
millió forinttal növekedett, ebből az előző évi maradvány igénybevétele miatt 53,5 
millió forinttal, uniós projektek elszámolása miatt 6,4 millió forinttal került 
megemelésre, míg 3,3 millió forinttal csökkent az előirányzat, egyéb működési célú 
kiadásokra való átcsoportosítás következtében.  
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
Az MKEH működtetése szempontjából a szolgáltatások (155,8 millió forint), a 
kommunikációs szolgáltatások (115,2 millió forint) és a költségvetési befizetések 
(101,9 millió forint) hányada a legnagyobb a teljesítés adatait figyelembe véve. 
A költségvetési befizetések között került kimutatásra az 1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat alapján az MKEH részére előírt befizetési kötelezettség teljesítése (100,0 
millió forint).  
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A dologi kiadások előirányzatán a teljesítés 1 336,3 millió forinttal kevesebb az előző 
évhez képest, mely egyrészt arra vezethető vissza, hogy a költségvetési törvényben  az 
intézmény bevételeinek csökkenése miatt a korábbi évben előírt befizetési 
kötelezettség (1 316,8 millió forint) nem került előírásra, másrészt az MKEH-nél 
jelentősebb takarékossági intézkedések történtek. 2013. I. negyedévétől kezdődően a 
nyomtatáshoz és a postázáshoz újrahasznosított papírt, illetve borítékot használ az 
MKEH, illetve a közműszolgáltatások kiadásainak csökkentése érdekében megtörtént 
a világítás korszerűsítése, valamint a „C” épület lapostetejére napelemek kerültek 
felszerelésre. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
Az eredeti felhalmozási előirányzat 110,0 millió forint volt, amely az előző évekből 
származó maradvány felhasználásával (546,6 millió forint), a többletbevételből adódó 
év végi előirányzat-módosítással (150,0 millió forint), valamint intézményi hatáskörű 
belső átcsoportosítás (-78,2 millió forint) eredményeképpen 728,4 millió forintra 
növekedett.  
 
Pénzügyileg a felhalmozási előirányzatokon 522,7 millió forint teljesült. Ezen belül a 
beruházások módosított előirányzata (556,0 millió forint) 64,5%-ban, a felújítások 
módosított előirányzata (125,4 millió forint) 93,3 %-ban, míg az egyéb intézményi 
felhalmozási kiadások előirányzata (47,0 millió forint) 100%-ban realizálódott. 
 
Az MKEH-nél az alábbi főbb beruházások fejeződtek be tárgyévben: 
- "C","D" épület elektromos hálózat cseréje 5,3 millió forint; 
- "A" épület alap megerősítése 5,5 millió forint; 
- Hőtávvezeték cseréje 6,7 millió forint; 
- "C" épület fűtés korszerűsítése 36,8 millió forint; 
- Napelemes rendszer kiépítése 17,8 millió forint; 
- Épületek világítási rendszer korszerűsítése 36,7 millió forint; 
- „C” épület lapostető szigetelése 16,1 millió forint; 
- Tűztároló és vegyifülkék kialakítása 20,2 millió forint; 
- Bláthy Ottó utcai telephely átalakítása 5,7 millió forint; 
- Szakmai műszerek beszerzése 139,9 millió forint; 
- Pénztárgépek, taxaméterek vizsgálathoz kapcsolódó 

informatikai rendszer kialakítása 9,9 millió forint; 
- Egyéb szoftverek beszerzése 32,7 millió forint. 
 
Az MKEH-nél 2013-ban befejeződött felújítási munkálatok az alábbiak szerint 
kerültek elvégzésre: 
- "A" épületben végzett felújítási munkák 9,1 millió forint; 
- "C" épület részleges laborfelújítása 95,7 millió forint; 
- Sugárfizikai labor szennyvíztárolójának felújítása 1,4 millió forint; 
- Tetőventillátor cseréje 1,7 millió forint; 
- Szakmai eszközök felújítása 9,1 millió forint. 
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A 2012. és 2013. évről áthúzódó, folyamatban levő beruházások, illetve felújítások 
közé tartozik a felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos hatósági feladatok 
végrehajtásának informatikai támogatása, az MKEH épületeiben irányfény rendszer 
kiépítése, az ajtók javítása, cseréje, a „C”, „D” épület liftjének korszerűsítése, a 
mérőműszerek és berendezések beszerzése, valamint mérőműszerek felújítása.  
 
Bevételek 
 
Az MKEH eredeti bevételi előirányzatát 1 590,3 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény, amely az év során irányító szervi hatáskörben a többletbevétel 
előirányzatosításával összefüggésben 350,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben az 
Európai Metrológiai Kutatási és Innovációs Programmal (a továbbiakban: EMRP) 
kapcsolatos 2 lezárult projekttel összefüggésben 16,7 millió forinttal került 
megemelésre. 
 
Az MKEH 2007-ben csatlakozott az EMRP-hez, egy olyan, 22 nemzeti metrológiai 
intézet együttműködésében megvalósuló kezdeményezéshez, melynek keretében új 
metrológiai megoldásokat, új mérési technológiákat dolgoznak ki. A kutatási 
eredményeket a résztvevő tagállamok ellenőrzik, majd a projekt lezárását követően 
publikálják. A kapcsolódó projektek az EU társfinanszírozásában valósulnak meg. Az 
MKEH összesen 12 ilyen projektben vesz részt, melyből 2013. évben 2 projekt zárult 
le.  
 
A módosított bevételi előirányzat 2013. évben így összesen 1 957,0 millió forint volt, a 
teljesítés 150,5 %-ban realizálódott. Ennek oka az alábbiakra vezethető vissza: 
- Az MKEH bevételszerző tevékenységére jellemző, hogy a hatósági szolgáltatások 

alapvetően a piaci igényekhez igazodnak, a megrendelések és a kérelmek az 
egyedi ügyféligényekhez köthetők. Ennek következtében a bevételek nem 
időarányosan realizálódtak.  

- Az utólagos vezetékjog bejegyzése a prognózisnak megfelelően csökkent, de az 
előző évekhez képest az új vezetékjog bejegyzések száma megnövekedett.  

- Az MKEH bevételének döntő hányada a kormányhivataloknál működő mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságok által kiszámlázott tevékenységből ered. 

- A 2013. évi tervezés lezárását követően kapta meg az MKEH a pénztárgépek és 
taxaméterek engedélyezési eljárását új feladatként, így az ebből származó bevétel 
nem jelent meg a költségvetési törvényben. 

 
Támogatás 
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 332,9 millió forint, amely év végére 
353,1 millió forintra változott kormányzati hatáskörű módosítások következtében.  
Ezen belül a központi költségvetés céltartaléka terhére 7,5 millió forint került 
átcsoportosításra a foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjával, valamint 12,7 millió 
forint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek megtérítésére. 
 
Követelés 
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2013-ban a követelésállomány csökkentésére kiemelt figyelmet fordított az MKEH, 
ennek köszönhetően mintegy 19,7 %-kal csökkent az MKEH-nél a kintlévőség. A 
követeléseken belül az intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 
(vevők, adósok) állománya így 154,3 millió forintot tett ki, amely 41,1 millió forinttal 
kevesebb az előző évi állományhoz képest.  
 
Az egyéb rövid lejáratú követelésként nyilvántartott 11,5 millió forint a tartósan adott 
kölcsönökből átsorolt, tárgyévet követő évben esedékes követelésállományt 
tartalmazza. 
 
Az MKEH a munkatársai részére 2011. év végétől folyamatosan a devizás és egyéb 
magas kamatszinten lévő banki lakáshitelek kiváltására nyújtott kölcsönt a Kincstáron 
keresztül. Tárgyévben 4 fő részére került engedélyezésre kölcsön a lakásbizottság 
javaslata alapján. 
 
Az Ávr. rendelkezései szerint az MKEH hatóságai által kiszabott bírságok a központi 
költségvetés központosított bevételét képezik, a behajtás érdekében az adók módjára 
beszedhető kintlevőségek esetében a NAV felé fordult az MKEH. 
 
Maradvány 
 
Az MKEH-nél 2012. évben 657,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 571,9 
millió forint pénzügyileg teljesült. A pénzügyileg nem teljesült maradványból 80,0 
millió forint a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a 
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 
felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben meghatározott 
pénztárgépek típusvizsgálatával, illetve forgalmazási engedélyek kiadásával 
kapcsolatos tevékenység bővüléssel összefüggésben visszahagyásra került. 
 
Az MKEH-nél 2013. évben 1 268,6 millió forint maradvány képződött, az előző évek 
felhasználatlan költségvetési maradványa 85,6 millió forintot tesz ki. A maradványból 
kötelezettségvállalással terhelt 265,1 millió forint (ebből személyi juttatások 21,6 
millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 16,4 millió forint, dologi kiadások 61,4 
millió forint, beruházások 164,2 millió forint, felújítások esetében 1,5 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt). 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
2013. évben a mérlegfőösszeg 4 067,5 millió forint volt, ami az előző év záró 
állományához viszonyítva 23,0 %-kal nőtt.  
A növekedés okai az MKEH épületein a 2013. évben elvégzett beruházási és felújítási 
munkálatok, valamint a megnövekedett mérési pontosságot igénylő feladatok 
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ellátásához az elavult szakmai műszerek helyett új műszerek beszerzése, illetve 
felújítása. A beszerzések engedélyezése, elbírálása során kiemelten figyelembe vették 
a takarékosság és a gazdaságosság szempontjait. 
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04. cím Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 312770 
Honlap: http://www.afsz.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az NMH a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi 
költségvetési szerv, Magyarország területére kiterjedő illetékességgel. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási 
szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 323/2011. Korm. rendelet) értelmében a Foglalkoztatási Hivatal NMH 
néven, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) általános 
jogutódjaként tevékenykedik 2012. 01. 01-től. Az NMH megteremtésével egyszerűbb, 
áttekinthetőbb háttérintézményi struktúra jött létre, amely a Kormány 
foglalkoztatáspolitikai céljainak hatékonyabb végrehajtását segíti elő egységes 
szemlélet biztosításával, a foglalkoztatáspolitikai eszközök irányítása, a munkaerő-
piaci mobilitást elősegítő képzések, valamint az ellenőrzést lehetővé tevő hatósági 
funkciók integrálásával és egy racionálisabb, költséghatékonyabb szervezet 
felépítésével. 
 
Az intézmény a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai, valamint az alapító 
okiratban rögzítettek szerint végezte 2013. évben a feladatait.  
 
Az NMH foglalkoztatáspolitikai feladatkörében: 
- meghatározza a munkaügyi központok szakmai tevékenységére vonatkozó 

szakmai követelményeket, belső szabályzatainak követelményeit, koordinálja a 
támogatással, álláskeresők ellátásával kapcsolatos feladatait; 

- meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához 
szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, működteti az NMH 
kezelésében lévő informatikai és számítógépes rendszereket; 

- fejleszti a munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, hatékonysági vizsgálatokat végez, 
prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít; 

- ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: NFSZ) 
munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez 
kapcsolódó feladatait; 

- nemzetközi feladatokat lát el, koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi 
tevékenységét, elősegíti az ILO-, WAPES-, EU-tagságból adódó feladatok 
végrehajtását, közreműködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások 
megtérítésével kapcsolatos feladatokban; 

- ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi rendszere 
működtetésének és fejlesztésének feladatait; 
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- szervezi, bonyolítja, illetőleg koordinálja az EU pénzügyi alapjaiból, illetőleg más 
külföldi alapokból támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai 
programok megvalósítását; 

- munkaügyi kapcsolatok feladatainak keretében közreműködik az ágazati 
párbeszéd bizottságok működésében, ellátja a szakszervezetek adminisztratív 
feladatait, működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszert (MKIR) és 
ellátja a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos egyéb feladatokat. 

 
Az NMH szak- és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörében: 
- ellátja a szak- és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, 

kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja az 
irányelvekkel; 

- kidolgozza az Európai Képesítési Keretrendszer magyar adaptációját; 
- működteti a tájékoztatási szolgálatot, on-line módon a Magyar Nemzeti 

Observatory Irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Központot; 
- szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, működteti kiadásukat, illetve 

forgalmazásukat; 
- szervezi a pedagógusok, andragógusok és oktatási intézményvezetők 

továbbképzését, speciális szakiskolai szakmai tanulmányi versenyeit; 
- ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési 

Bizottság, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület és a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait; 

- koordinálja a szakmai érettségi tételek kidolgozását, összeállítja az országos 
szakképzési névjegyzéket, megbízza a szakmai vizsga elnökeit; 

- a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) képzési alaprészéből 
finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el;  

- egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést 
követő komplex szakmai vizsgát; 

- vizsgaközpontot működtet és végzi a törzslapnyilvántartással kapcsolatos 
feladatokat. 

 
Az NMH munkavédelem és munkaügyi hatósági tevékenységével összefüggő 
feladatkörében: 
- elősegíti a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter munkavédelemmel és 

munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, közreműködik a 
nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában; 

- részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, 
ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
Nemzeti Fókuszpontja feladatait; 

- elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörben ellátja a munkabiztonsági szakértői 
engedélyezési feladatokat, igazságügyi szakértői szakhatósági feladatokat; 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a munkavédelmi és munkaügyi felügyelő, 
valamint Budapest Főváros és a megyei kormányhivatalok munkavédelmi és 
munkaügyi szakigazgatási szervei eljárásának vonatkozásában; 
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- ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását, szervezi 
a felügyelők képzését, továbbképzését, működteti a munkavédelmi és munkaügyi 
információs rendszereket; 

- munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként orvosi/egészségi/szakmai 
alkalmassági vizsgálatokat végez, foglalkozási betegek szakvizsgálatát, 
felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el, járóbeteg szakrendeléseket, illetve 
akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn, valamint munkahigiénés 
vizsgálatokat, munkaegészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői 
tevékenységet végez. 

 
A Kormány által kiemelt feladatnak minősített, a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatás 
megvalósításában is jelentős szerepet töltött be az NMH, 100 ezer fő 
közfoglalkoztatása mellett 2013. december elejétől 100 ezer fő képzését, ezen 
képzések szervezését, végrehajtását is megvalósította az NGM utasításainak 
megfelelően. Számos más program megvalósításában vállalt aktív szerepet az NMH, 
mint például a fiatal pályakezdők elhelyezkedését elősegítő Nyári diákmunka és Első 
munkahely garancia program. 
 
A 2013. évben az NMH 18 468 munkáltatót ellenőrzött, a feltárt jogsértéseket elkövető 
12 905 munkáltató közül 4 614 vállalkozással szemben alkalmaztak munkaügyi 
bírságot, összesen 668 millió forint összegben. Az érdemi döntések túlnyomó többsége 
(70 %) anyagi szankció nélküli, a szabálytalanság megszüntetésére irányuló intézkedés 
volt. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
2013. évben az intézmény működéséhez 4 666,3 millió forint eredeti előirányzat állt 
rendelkezésre, amely az év során 19 545,7 millió forintra változott, a teljesítés pedig 
12 780,5 millió forintban alakult, mely 65,4 %-os teljesítést jelent. 
 
Előirányzat teljesítések levezetése: 

millió forintban, egy tizedessel 

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 10 195,1   4 666,3   4 666,3   19 545,7   12 780,5   125,4% 65,4% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

2 837,3   1 798,1   1 798,1   4 895,6   3 215,8   113,3% 65,7% 

Bevétel 8 618,8   919,7   919,7   9 751,7   9 733,9   112,9% 99,8% 
Támogatás 4 019,8   3 746,6   3 746,6   3 846,2   3 846,2   95,7% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

2 643,9   0,0   0,0   5 947,8   3 965,6   150,0% 66,7% 
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Létszám (fő)  548** 445* 445   445 679** 123,9% 152,6% 
 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az NMH esetében az előző évi tényadatokhoz viszonyítva a tárgyévi teljesítési adatok 
– a kiadások tekintetében – 24,6%-os növekedést mutatnak, ezen belül a személyi 
juttatások növekedése 13,3 %-os. A növekedést a 2013. évi 
TÁMOP/TIOP/EKOP/ÁROP európai uniós projektek előlegei indokolták. A 
megnövekedett projektek a foglalkoztatott létszám 23,9 %-os növekedéséhez vezettek. 
Továbbá 2013-ban az NMH az NFA-ból is kapott támogatást, melyeknek kifizetései, 
valamint a 2012-es NFA maradványok kifizetései is hozzájárultak a kiadások előző évi 
teljesítési adatokhoz viszonyított növekedéséhez. 
A módosított előirányzathoz képest a kiadások teljesítésében mintegy 35 % elmaradás 
tapasztalható, amelynek oka döntően, hogy az – előleggel – induló 
TÁMOP/TIOP/EKOP/ÁROP programok felhasználása nem valósult meg 2013-ban. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. 
törvény szerinti 
előirányzat 

4 666,3   919,7   3 746,6   1 798,1   445   

Módosítások 
jogcímenként   

        

 - Zárolás, csökkentés 
1259/2013. (V. 13.) 
Korm. határozat 
alapján zárolás, 
1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat 
alapján csökkentés 

-75,3   0,0   -75,3   0,0   0   

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. évi 
kompenzáció 

16,0   0,0   16,0   12,6   0   

 - Maradvány 5 947,8   5 947,8   0,0   734,4   0   
 - Bevétel 8 832,0   8 832,0   0,0   2 350,5   0   
 - Átvétel-fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

158,9   0,0   158,9   0,0   0   

2013. évi módosított 
előirányzat 

19 545,7   15 699,5   3 846,2   4 895,6   445   
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Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 59,3 millió forinttal 
csökkentették, az irányító szervi hatáskörű módosítások 430,2 millió forinttal és az 
intézményi hatáskörben pedig 14 508,5 millió forinttal emelték az NMH költségvetését. 
 
Kormányzati hatáskörben a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 17,5 
millió forint többlettámogatást kapott az NMH a bérkompenzáció támogatására, 
melynek tényleges felhasználását követően, 1,5 millió forint előirányzat csökkentésére 
került sor. Év közben az elrendelt zárolásból 75,3 millió forint előirányzat-csökkentés 
valósult meg. 
 
Irányító szervi hatáskörben összesen 271,3 millió forint közhatalmi, működési és 
felhalmozási többletbevétel előirányzatosítására került sor. További növekedést 
jelentett az irányító szerv által biztosított 158,8 millió forint többlettámogatás, amely a 
dologi kiadások jogcímen jelentkező többletkiadások fedezetét biztosította.   
 
Intézményi hatáskörben összesen 14 508,5 millió forint kiadási előirányzat-
módosításra került sor az alábbiak szerint: 
- Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 5 947,7 millió forint összegben 

került előirányzatosításra.  
- Az intézményi hatáskörben történt módosítások tekintetében a támogatásértékű 

bevételek (összesen 8 542,1 millió forint) az alábbi források módosított 
előirányzatai: 

- ÁROP/EKOP kifizetési kérelmek, előlegek: 360,4 millió forint 
- TIOP, TÁMOP kifizetési kérelmek, előlegek: 7 299,5 millió forint 
- OSZTV megrendezése: 20,9 millió forint 
- OEP finanszírozás:  8,1 millió forint 
- NFA Képzési Alaprész támogatási szerződések: 833,6 millió forint 
- NFÜ/NMH támogatási szerződés: 18,6 millió forint 
- Családbarát Munkahely támogatás: 1,0 millió forint 

- Az intézményi hatáskörben történt módosítások tekintetében az egyéb működési és 
felhalmozási célú pénzeszközátvételek (összesen 14,8 millió forint) az alábbi fő 
források módosított előirányzatai: 

- TC-OSH projekt EU-s támogatás: 11,2 millió forint 
- EURES projektek EU-s támogatás: 3,6 millió forint 

 
Az intézményi hatáskörben történt átcsoportosítások kiadási előirányzatai tekintetében 
– fentebb részletezett – támogatásértékű bevételek, egyéb működési és felhalmozási 
célú pénzeszközátvételek finanszírozási forrásainak megfelelő költségvetési tervei, 
valamint kötelezettségvállalással terhelt maradványai alapján kerültek 
előirányzatosításra. 

 
Létszám  
 
A 2013. évi intézményi engedélyezett létszám 445 fő volt, hasonlóan az előző évhez. 
A nyitó létszám 422 a záró létszám 457 főben alakult. Üres és tartósan üres álláshely 
nem volt 2013. év végén.   
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Az átlagos statisztikai állományi létszám 679 fő, amely tartalmazza az EU-s 
forrásokból finanszírozott álláshelyeket is. Az átlagos statisztikai állományi létszám 
23,9 %-os növekedése (2012. évben: 548 fő) a megnövekedett 
TÁMOP/TIOP/EKOP/ÁROP európai uniós projektekkel magyarázható.   
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti 1 798,1 millió forint összegű előirányzata az év végére  
4 895,6 millió forintra módosult, míg a teljesítés 3 215,8 millió forintban valósult meg.  
A személyi juttatások előirányzata 3 097,5 millió forinttal növekedett az évközi 
feladatoknak megfelelően: 
- a bérkompenzációra kapott és felhasznált – 12,6 millió forinttal,  

- saját hatáskörű módosítással (a maradvánnyal, az EU-s és NFA-s projektekkel 
összefüggésben) 3 084,9 millió forinttal. 

 
A személyi juttatásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások 
terhére történő kifizetések jelentik, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve az 
NMH tekintetében 74,7%-os arányt jelent. A rendszeres személyi juttatások 2 403,0 
millió forintban realizálódtak, ezen összegből kerültek finanszírozásra az 
alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az illetménypótlékok.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások összege 413,0 millió forint, melynek főbb 
tételei: 
 
A személyi juttatások közül végkielégítés címen 1,1 millió forintot, felmentési 
illetmény címen 28,9 millió forintot teljesített az NMH. Szerzői és tiszteletdíj címen 
72,7 millió forint, jubileumi jutalom címen pedig 20,7 millió forint kifizetés teljesült. 
 
A kormánytisztviselők céljuttatása összesen 96,4 millió forint volt, mely kizárólag 
uniós projektek terhére került számfejtésre. Jutalom kifizetése nem történt a 
tárgyévben. 
 
Közlekedési költségekre 65,4 millió forintot, szociális jellegű kiadásokra 13,9 millió 
forintot fordítottak. A személyi juttatásokon belül a 2013. évi jogszabályi előírásoknak 
megfelelően az NMH is biztosított a dolgozóknak cafetéria keretet. A cafetéria 
juttatások összege – adóval növelten – 102,6 millió forint volt. 
 
Külső személyi juttatások teljesítése 399,8 millió forintban alakult, amely többségében 
az EU-s és nemzetközi programokkal kapcsolatos megbízási díjakat tartalmazza. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljes körűen 
biztosítottak voltak. A költségvetési törvényben 484,6 millió forintban megállapított 
eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összhangban 
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1 337,5 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 3,4 millió forint, 
intézményi hatáskörben 849,5 millió forint módosítás került végrehajtásra. A 
tárgyévben 844,1 millió forint kifizetés realizálódott.  
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásokra biztosított 2013. évi eredeti előirányzat 2 007,7 millió forint volt, 
amely évközben összesen 6 890,3 millió forinttal növekedett, így az NMH módosított 
előirányzata 8 898,0 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi 
teljesítés összege 6 447,8 millió forint, a keletkezett előirányzat-maradvány 2 450,2 
millió forint. 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján a dologi kiadások előirányzaton 75,3 
millió forint összegű zárolás történt. Irányító szervi hatáskörben 369,4 millió forinttal 
növekedett meg az előirányzat: 
- a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete alapján kiszabott bírság fedezetére 140,0 

millió forintot, a munkaügyi peres kiadások és EU programok el nem számolható 
kiadásainak finanszírozására 18,8 millió forint többlettámogatást kapott az NMH; 

- további növekedést okozott a többletbevétel engedélyezése során előirányzatosított 
210,6 millió forint összeg. 

 
Intézményi hatáskörben 6 890,3 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata, 
melyet az előző évi maradvány és az EU-s programokkal összefüggő bevétel 
előirányzatosítása indokol. 

A dologi kiadások 6 447,8 millió forintban realizálódtak, a legjelentősebb kiadási 
jogcímek az alábbiak voltak 2013-ban: 
- Készletbeszerzésre 147,1 millió forintot fordítottak, melyből a jelentősebb 

tételeket az irodaszer és az üzemanyag beszerzése jelentette. 
- Számítástechnikai rendszerek működtetési kiadásai 1 170,6 millió forintot tettek 

ki:  
Idesorolhatóak a support, rendszerkövetési, rendszerhasználati, éves és havi 
karbantartási díjak, szoftver szaktanácsadási és üzemeltetési költségek. 

- A kommunikációs kiadások 1 245,9 millió forintba, a szolgáltatási kiadások 
1 619,8 millió forintba kerültek. Ez utóbbi főbb tételei a bérelt épületek, 
helyiségek bérleti díjai és az energiaszolgáltatási díjak.  

- Egyéb üzemeltetési költségek 489,3 millió forintban alakultak. 
- Jogi, ügyvédi és közbeszerzési díjakra 118,2 millió forintot számoltak el.  
- Ezen jogcím kiemelkedő tételei a TÁMOP/TIOP/EKOP/ÁROP projekt terhére 

kifizetett 50,5 millió forint összegű jogi és közbeszerzési tanácsadási díjak,  illetve 
intézményi kiadásként jelentkező, a feladat jellegéből fakadóan az  ügyvédi, 
perképviseleti, továbbá a távmunka- és egyéb peres képviseleti eljárási díjak 65,4 
millió forint összegben.  

- Egyéb tevékenységek ellenszolgáltatásainak díja 838,8 millió forintot jelentett. 
Ehhez a kiadási jogcímhez tartoznak a kutatási, fejlesztési, tanulmány-készítési, 
üzletviteli tanácsadási, monitoring, szakmai tudományos tevékenységi, projekt 
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tanácsadási és rendezvényszervezési díjak a TÁMOP/TIOP/EKOP/ÁROP 
projektekben, összesen 683,0 millió forint összegben. Idesorolhatóak továbbá a 
kutatási/fejlesztési tevékenységre biztosított 23,4 millió forint, az EURES projekt 
megvalósítása, koordinációja 18,9 millió forint összegben, MPA/NFA projektek 
keretében történt rendezvények megrendezése és a szakmai tanulmányok készítése 
61,7 millió forint. 

- Reklám és propaganda kiadásokra 112,1 millió forint került kifizetésre. 
Ebből TÁMOP/TIOP projektek terhére 55,2 millió forint, NPK/EURES terhére 
13,3 millió forint, NFA projekt terhére 27,6 millió forint került felhasználásra. 

- A dologi kiadások áfa-ja 1 189,3 millió forint. Az áfa kiadások tekintetében az 
eredeti előirányzat nagyobb mértékű túlteljesítésére került sor, mely a 
megnövekedett beszerzések következménye.  

 
Összességében a rendelkezésre álló dologi kiadások fedezetére fordítható forrás az év 
során biztosította az NMH zavartalan működését. Az intézménnyel szemben 
támasztott szigorú költségcsökkentési, hatékonysági követelmények hatására a 2013. 
évben tovább folytatódott a szervezet tartalékainak feltárása oly módon, hogy a 
működőképesség zavartalansága fenntartható legyen. 
 
A korábbi üzemeltetési, karbantartási, megbízási szerződések felülvizsgálata - a 3 
szakterület (foglalkoztatáspolitikai, szak- és felnőttképzési, munkavédelmi és 
munkaügyi hatósági) által használt számítástechnikai programok kompatibilissé tétele, 
a rendszerek fenntartásaiból fakadó költségek optimalizálása érdekében - megtörtént. 
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti 373,1 millió forintos előirányzata az év 
végére 2 726,5 millió forintra módosult, amely összesen 1 464,8 millió forintban 
teljesült. 
 

A fenti keret felhasználása az NMH-nál a jogszabályoknak megfelelően, az alábbiak 
szerint történt. 
 

Az NMH intézményi ingatlanberuházásokat a tárgyévben több, a vagyonkezelésében 
álló ingatlanban valósított meg, kiemelten kezelve a jogszabályi előírásoknak is 
megfelelő akadálymentesítési feladatokat.  

A Kálvária téri székházban a hivatali munkatársak étkeztetésének megvalósítása 
céljából a VI. emeleten található teakonyha és étkező felújítása, továbbá a hiányzó 
klímaberendezések pótlása történt meg összesen bruttó 49,0 millió forint összegben. 
Kialakításra került egy új és korszerű gépekkel és berendezésekkel üzemeltetett 
konyha, az étterem, a protokoll étterem és annak előtere, a vizesblokkok és az öltöző. 
Új tetőtéri ablakok és légkezelő berendezés került beépítésre, megvalósult a 
burkolatok cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése.  
 
A Fehér út 10. szám alatti ingatlan kertépítési munkálatainak I. üteme bruttó 10,0 
millió forint összegben valósult meg. A kert rendezése során új térkő burkolatok, 

2056



gépkocsi beállók, kerékpártároló és az öntözőrendszer került kialakításra. Felújításra 
került a Fehér út 10. 25/B. szám alatti raktár helyiség és a Törzslap-nyilvántartási 
Osztály elhelyezéséhez szükséges irodaterületek bruttó 38,0 millió forint összegben. 
 
A Mozsár úti ingatlanban bruttó 12,0 millió forint összegből megvalósításra került az 
épület légkondicionálása, valamint kialakításra került a II. emeleti teakonyha és az 
épület akadálymentesítése. 
 
A Szemere u. 7. szám alatti ingatlanban a bruttó 15,4 millió forint összegű beruházás 
keretében az épületben kialakításra került akadálymentes mosdó, diplomáciai tárgyaló 
és a könyvtár területe, megvalósult továbbá az ingatlan klimatizálása és a 
szalagfüggönyök beszerzése, felújításra kerültek a vizesblokkok és a teakonyha. 
 
A balatonboglári képző- és pihenő központban megvalósult a III. emeleti ablakok 
festése és légkondicionálási munkálatai, valamint a teraszburkolatok cseréje 
együttesen 11,5 millió forint összegben. 
 
Immateriális javak beszerzése címen intézményi kiadás terhére munkabér KOMP 
pályázatkezelő, alkalmazási rendszer, IR, IMAP rendszer továbbfejlesztése címen 51,9 
millió forint, vírusvédelmi licenc hivatali, valamint NFSZ internetes oldal beszerzésére 
20,7 millió forint, Mondoc licenc (300 kliens) beszerzésére 16,4 millió forint, Oracle 
licenc beszerzésére 42,4 millió forint, bértarifa rendszer továbbfejlesztésére 9,3 millió 
forint, az MKIR rendszer továbbfejlesztésére pedig 2,7 millió forint teljesült.  
 
EU-s és hazai projektek terhére megvalósított jelentősebb beruházások az alábbiak 
voltak: 
- EKOP 2.A.2 projekt pályaorientációs portál kialakítása 62,9 millió forint. 
- EKOP 1.A.2. projekt scannerek beszerzése 6,0 millió forint. 
- TÁMOP 2.1.6. projekt laptopok, multifunkciós nyomtató, iratminta software 

beszerzés 7,9 millió forint. 
- TÁMOP 2.2.2. projekt pályaorientációs portál kialakítása 101,4 millió forint, 

forgatókönyv, filmek készítése 89,5 millió forint, informatikai eszközök, 
számítógépek, fénymásoló, szerverek 82,6 millió forint. 

- TÁMOP 2.2.1. projekt informatikai eszközök, fénymásoló, projektor beszerzése 
34,9 millió forint. 

- TÁMOP 2.4.8. projekt egészségügyi és informatikai eszközök beszerzése 336,5 
millió forint. 

- TÁMOP 1.3.1. projekt videokonferencia-rendszer 26,2 millió forint. 
- TIOP 3.2.1. projekt videokonferencia-rendszer 117,9 millió forint, ingatlanok 

adásvétele 189,5 millió forint, az ingatlanokhoz kapcsolódó szakértői, tanácsadói, 
jogi feladatok 11,0 millió forint, melyek teljes egészében a megyei 
kormányhivatalok részére kerülnek átadásra 2014-ben. 

- TÁMOP 5.6.3. projekt multifunkciós nyomtatók, notebook-ok beszerzése 23,8 
millió forint. 

- NGM/25483/3 (2012) szerződés terhére az NFA beszámolást segítő informatikai 
programok készítése 20,8 millió forint. 
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Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 2,8 millió forint összegben kerültek 
megállapításra, azonban a felújítási előirányzatra év közben átcsoportosítás és 
teljesítés nem történt. 
 
Bevételek 
 
A költségvetési törvény intézményi működési bevételek címen 919,7 millió forint 
előirányzatot írt elő. Az év során az intézményi bevételek összege 980,4 millió forintra 
módosult, s a teljesítés 937,3 millió forintban realizálódott. 
 
Közhatalmi bevételeket a költségvetési törvény nem tartalmazott, azonban a 
módosított előirányzata 208,8 millió forintban alakult, melyből az év végére 215,5 
millió forint összeg teljesült. 
 
Az intézményi működési bevételek és közhatalmi bevételek összetétele az alábbi: 
 
- A közhatalmi bevételek az igazgatási szolgáltatási díjbevétel címen a következő fő 

tételekből realizálódott: akkreditációs díjak (199,7 millió forint), a 23/2004. (VIII. 
27.) OM rendelet szerinti tankönyvvé nyilvánítás címen igazgatási szolgáltatási 
díjbevétel (10,9 millió forint), a 2011. évi C. törvény, valamint a 26/2001. (VII. 
27.) OM rendelet alapján bizonyítvány eljárási díjbevétel (1,2 millió forint), a 
51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet szerint igazságügyi szakértői díjbevétel (0,9 
millió forint). 

- Felnőttképzés, akkreditációs testületi bírság 2,8 millió forintot tett ki. E bírság 
kiszabására akkor kerül sor, ha az akkreditált intézmény 90 napon belül az 
adatváltozást nem jelenti be.  

- Egyéb saját működési bevétel címen 886,7 millió forint teljesült. Ezen bevétel 
döntően az alábbiakból tevődik össze: 

 
 

 

Kálvária téri nyomda bevétele 12,1 millió forint 

Képző- és Pihenő Központ bevételei 28,1 millió forint  

Tételkészítés bevételei 477,7 millió forint  

Europass bizonyítvány, vizsgaelnöki pályázat bevételei 15,5 millió forint  

Kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatási bevétel 1,1 millió forint  

Labor-, alkalmassági vizsgálatok bevételei 127,3 millió forint  

Fórum, vizsgafelkészítő továbbképzési díj bevételek, 
vizsgadokumentáció bevételei 

119,9 millió forint  

Tankönyv-, egyéb folyóirat értékesítés bevételei 57,0 millió forint  

Egyéb működési bevételek 40,7 millió forint  

Továbbszámlázott költségek megtérülései 7,3 millió forint  
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- Áfa bevétel címen 50,5 millió forint teljesült. 
- 1,9 millió forint felhalmozási saját bevétel a feleslegessé vált eszközök 

értékesítéséből keletkezett.  
 
Az NMH-nál tárgyévben az eredeti előirányzathoz képest 233,1 millió forint 
többletbevétel teljesült, engedélyezésre egyszeri jelleggel 271,3 millió került. 
  
A többletbevétel az alábbiak miatt keletkezett: 
 
Közhatalmi bevételi előirányzatot a 2013. évi költségvetés nem tartalmazott, azonban 
a képzések akkreditációja és a tankönyvek minősítése jogcímen 215,5 millió forint 
teljesült, ezen a jogcímen engedélyezett előirányzat 208,8 millió forint volt. 
 
Az intézményi működési bevételek jogcímen a tervezett 919,7 millió forint helyett 
937,3 millió forint teljesült, melyek az írásbeli, szóbeli tételek készítése, lektorálása, 
expediálása, labor vizsgálatok, valamint a bíróságoknak és a NAV-nak korábbi 
években a végrehajtási eljárásokhoz fizetett nyilvántartási díjak visszatérítéseiből 
keletkezett, melyek a visszatérülések ciklikussága és kiszámíthatatlansága miatt előre 
pontosan nem tervezhetőek. 
Felhalmozási bevétel jogcímen felesleges gépek, berendezések, jármű és építési 
hulladékok értékesítése révén 1,9 millió forint teljesült, ezen a jogcímen tervezett 
előirányzat 1,8 millió forint volt. 
 
A többletbevételeket a távmunka-perrel kapcsolatos követelés, valamint az európai 
uniós projektek korábbi évekre visszamenőlegesen el nem fogadott kiadások 
fedezetére engedélyezte az irányító szerv.  
 
Összességében 271,3 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra irányító 
szervi hatáskörben egyszeri jelleggel. 
 
Működési célú támogatásértékű bevétel nem került tervezésre, de a módosított 
előirányzat összesen 2013. évben 6 491,6 millió forintban alakult, a teljesülés 6 515,7 
millió forint. Ebből 5 289,1 millió forint a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből került 
átcsoportosításra, elkülönített állami pénzalapokból 1 218,5 millió forint került 
felhasználásra.  
 
Az NMH elkülönített állami pénzalapoktól kapott működési célú támogatásértékű 
bevétele összesen a 2013. évben 1 218,5 millió forint, melynek főbb tételei az 
alábbiak:  
 
A KTI Alaptól 17,3 millió forint előleg érkezett az ED_13-1-2013-0001 projektre, 
melyből 1,2 millió forint felhalmozási célú bevétel. A projekt terhére történt 2013. évi 
felhasználás összesen 20,5 millió forint, melyet az intézmény előfinanszírozott, az 1,8 
millió forint utófinanszírozás összegét 2013. december 31-ig az NMH-nak még nem 
utalták le. 
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Az NFA-ból összesen 1 201,2 millió forint támogatásértékű bevételt kapott az NMH 
többek között az NFA KA szerződésekre, valamint a TÁMOP 2.2.7. projekt 
előfinanszírozására.  
 
A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 2 050,5 millió 
forint, amely 2 019,4 millió forintban teljesült. Ezen összeg az EU-s programok és 
azok hazai társfinanszírozására szolgált.  
 
Támogatás 

Az intézmény eredeti előirányzatának összege 3 746,6 millió forint volt, mely az év 
során 3 846,2 millió forintra módosult.  
 
A 99,6 millió forint összegű növekedés a -59,3 millió forint összegű kormányzati 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, valamint a 158,9 millió forint összegű 
irányító szervi hatáskörben történt pótelőirányzat biztosítás következménye.  
 
Követelés 
 
A követelésállomány összege a 2013. évben 462,8 millió forintban alakult.  A 
követelések állományában az alábbi lényeges változások következtek be:  
- A munkavállalók részére lakásvásárlás, felújítás céljából adott tartós kölcsönök 

nyitó állománya 12,1 millió forint volt. A tárgyévben 3,8 millió forint összegben 3 
fő részére történt folyósítás.  

- A kölcsönök törlesztésére tárgyévben 2,5 millió forint befizetés történt. A 
lakáscélú tartós kölcsönök záró értéke így 10,2 millió forint lett. Értékvesztést nem 
kellett elszámolni.  

- A követelések áruszállításból. szolgáltatásnyújtásból 73,5 millió forint nyitó 
állománya 54,8 millió forint összeggel zárult. Értékvesztés elszámolás tárgyévben 
nem volt. Behajthatatlan vevőkövetelés nem került kivezetésre. 

- A munkavállalókkal kapcsolatos egyéb rövidlejáratú követelések 5,1 millió 
forinton zárultak, jellemzően mobiltelefon túlhasználat, illetve kincstári 
számfejtésből fakadó bér- és járulékkövetelés. 

- Az egyéb követelés 53,7 millió forint nyitó állománya 457,3 millió forint 
összeggel zárult. A záró állomány az előző évhez képest történő jelentős 
növekedésének oka, hogy tárgyévben 375,0 millió forint a TÁMOP 2.2.7. projekt 
keretén belül támogatási program előlegként kiutalásra került a kedvezményezett 
részére, melyet a támogatási szerződés értelmében teljes egészében visszafizetési 
kötelezettség terhel. 

 
Maradvány 

A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: 
 
Az NMH  NGM által jóváhagyott  2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradványából (5 947,8 millió forint) 2013. december 31-ig 1 978,3 millió 
forintot nem használt fel, az alábbiak szerint:  
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- NFA-val kapcsolatos szerződések 1 074,3 millió forint  
- uniós projektek (EURES, TÁMOP) 631,6 millió forint  
- OÉT maradvány 18,3 millió forint 
- Munkavédelmi célú (2010/2011) támogatási  

szerződés maradványa 254,1 millió forint 
 
A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 6 743,6 millió forint, 
mely tartalmazza a fent említett az előző évek fenti 1 978,3 millió forint összegű 
maradványát is.  
 

Az NMH 2013. évi előirányzat-maradványa – a 2012. évi fel nem használt 1 978,3 
millió forint nélkül  4 765,2 millió forint, amely az alábbi kiadási jogcímeken 
keletkezett: 
- NFA KA-val kapcsolatos szerződések 189,6 millió forint 
- Uniós projektek (ÁROP, EKOP, TÁMOP, EURES) 4 575,6 millió forint  
 
A meglehetősen magas maradvány abból adódik, hogy a 2013-ban újonnan induló 
projektek előlegei a célelszámolási számlákra, valamint az NFA támogatási 
szerződések támogatásértékű bevételei az előirányzat-felhasználási keretszámlára 
2013-ban beérkeztek, azonban a projektek támogatási szerződése, illetve költségvetése 
értelmében a pénzügyi teljesítéseket 2014-ben fogja az NMH megvalósítani. 
 
Az NMH-nak 2013-ban kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem 
keletkezett. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
Az intézmény befektetett eszközeinek értéke 5 541,4 millió forint. Immateriális javak 
értéke 2 434,5 millió forint, tárgyi eszközök értéke 3 096,7 millió forint és a 
befektetett pénzügyi eszközök 10,2 millió forint értékben szerepelnek az intézményi 
mérlegben. 
 
2013-ban folyamatos volt a „0”-ra leíródott, használhatatlanná vált eszközök 
(elsősorban bútorok) felülvizsgálata, melyek az NMH munkatársai között 
meghirdetésre kerültek.  
 
Kiszervezett tevékenységek bemutatása 
 
2013. november 29-ei dátummal felmondásra került a Bravogroup Kft.-vel az 
irattárazási feladatok ellátására 2009-ben kötött szereződés. A felmondási idő 2014. 
január 27-én járt le. 
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A tárgyévben az előző évhez hasonlóan az NMH célkitűzésének tekintette a saját 
vagyonkezelésében álló épületek felújítását és azok gazdaságos hasznosítását, 
működtetését, továbbá a bérlemények felmondását. 
 
A 2012. évben megvalósult Fehér út 10. szám alatti ingatlan teljes körű felújítását 
követően kiürítésére és átadásra került a Margit körúton fenntartott 1 775 m2 
alapterületű bérlemény, amely éves szinten 9,2 millió forint megtakarítást eredményez. 
Az átköltöztetés során többek között kialakításra került az országos felhasználási 
igényeket kiszolgáló szerverhelyiség is. 
 
A Szemere utcai ingatlan átalakításával megvalósult egy, a magas rangú 
tisztségviselők fogadására is alkalmas diplomáciai tárgyaló és a Szak- és 
Felnőttképzési Igazgatóság szakkönyvtárának az elhelyezése. A könyvtár 
átköltöztetését követően a Baross u. 52. szám alatti ingatlanban felmondásra került 
további 178 m2 alapterületű bérlemény, amely éves szinten 5,7 millió forint 
megtakarítást eredményez. A bérleményben további 572 m2 alapterület felmondásával 
29,9 millió forint megtakarítás keletkezett. 
Az NMH az ingatlanjaira vonatkozóan eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le 
2013. évben az egységes vagyonvédelmi és takarítási szolgáltatás elvégzésére, 
melynek eredményeként éves szinten 4,5 millió forint megtakarítás jelentkezik. 
 
Uniós projektek az NMH-ban 
 
Az NMH 2013. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt: 
 
TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” 
Az 1. alprojektben a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése, az álláskeresői 
szolgáltatásfejlesztés szerepelt. 
 
A 2. alprojekt fejlesztéseinek célja, hogy az NFSZ-t és a szervezet szakmai 
irányításában résztvevő minisztériumok döntéshozóit és munkatársait olyan 
prognózisokkal, adatokkal, információkkal lássa el, amely hatékonyabb és 
eredményesebb munkaerőpiaci részvételt tesz lehetővé.  
 
A 3. alprojekt egy komplex szervezeti stratégiai működési mechanizmust, illetve 
annak megújítását foglalja magába. Ennek keretében újrafogalmazza a szervezet 
hosszú távú fejlesztési stratégiáit. Ezt beilleszti egy, a változásokat rugalmasan kezelő 
vezetés-irányítási rendszerbe. Ennek működtetésére felhasználja a minőségirányítási 
rendszert és kiemelt hangsúlyt fektet a szervezeti kultúra értékeire, az új fejlesztési 
irányok szervezeti integrációját szem előtt tartva. 
 
A 4. alprojekt célja az NFSZ nemzetközi tevékenységének fejlesztése, ennek keretében 
a nemzetközi munkaügyi szervezetek tapasztalatainak megismerése, a jó gyakorlatok 
feltárása, átvétele, a kétoldalú kapcsolatok kiépítése, illetve ápolása.  
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Az 5. alprojekt célja olyan személyzet-fejlesztési program megvalósítása, amely a 
munkatársak kompetenciáira alapozva fejleszti a meglévő szakmai tudást és azok 
ellátásához szükséges készségeket, továbbá biztosítja a hiányzó kompetenciák 
fejlesztését is. Programjainak rendszerében a kiemelt projekt szakmai fejlesztéseihez 
kapcsolódó új módszertani leírások oktatása kiemelt jelentőségű. A fenntartható 
fejlődést biztosító, korábban hasznos és sikeres programok szervezése mellett a 
megvalósítók képzése is hangsúlyosan helyet kap, a jogszabályban meghatározott 
szervezeti változásokhoz kapcsolódó, a szervezeti kultúra és hatékonyság fejlesztését 
szolgáló képzéseken túl.  
 
TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!” 
A kiemelt projektet az NMH és a megyei munkaügyi központok által alkotott 
konzorcium valósítja meg. Fő célja a projekt célcsoportjába tartozó hátrányos helyzetű 
ügyfelek képzésének támogatása annak érdekében, hogy javuljon a résztvevők 
munkaerőpiaci helyzete.  
 
A téli közfoglalkoztatás képzéseinek előkészítése és beindítása jelentős terhet rótt a 
konzorcium munkatársaira, az előirányzott 100 ezer fős létszám bevonásának nagy 
része azonban december 31-ig megtörtént. 
 
Az év közben zajlott nagy tömegű mezőgazdasági képzések esetében valamennyi 
indikátormutató vonatkozásában prognosztizálható a 100%-os teljesülés már 2014. 
évben. 
 
A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és 
tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt megvalósításának kezdete 2012. augusztus 1, 
a tervezett befejezés a módosításokat követően 2015. június 30. 
 
Az öt kiemelt szakmai területet érintő fejlesztést megvalósító 5 alprojekt esetében 
2013. év elejétől a fejlesztést kulcsszakértők támogatják, illetve a projekt 
előrehaladását, hatékony megvalósítását tanácsadók ellenőrzik.  
 
TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és 
módszertani fejlesztése” 
A kiemelt projekt azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár számára 
elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, ezáltal segítse a 
tanulás és a munka világában hozott döntéseket.  
A pályaorientációs eszközök fejlesztési folyamatában elkészült az új pályaorientációs 
portál fejlesztéséhez szükséges, a majdani funkciók felépítését tartalmazó részletes 
rendszerterv. A foglalkozást bemutató leírások és filmek áttekintését és értékelését 
követően kiválasztásra kerültek azok a szakmák, foglalkozások (420 db), amelyek 
tovább bővítik a rendelkezésre álló eszközkészletet. Előállításra kerültek a portálon 
online kitölthető önismereti kérdőívek első változatai (kompetencia, érdeklődés, 
munkamód, foglalkoztathatóság kérdőívek), valamint a szülő és pedagógus kérdőívek. 
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TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 „Út a szakmaválasztáshoz” 
A kiemelt projekt megvalósításának céljából az NMH és konzorciumi partnerei 
(Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Országos Roma Önkormányzat (a 
továbbiakban: ORÖ), Roma Nemzetiségi Kulturális és  Foglalkoztatási Módszertani 
Intézményhálózat, Oktatási Továbbképzési Központ Alapítvány), 2013. július 11-én 
projektjavaslatot nyújtottak be az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.  
 
TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001 „Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka 
világába” 
A projekt fő kedvezményezettje az ORÖ, további kedvezményezettje az NMH mellett 
a Türr István Képző és Kutató Intézet. Célja foglalkoztatási szövetkezet létrehozása, 
melybe a belépő szövetkezeti tagok a belépést megelőzően képzésben részesülnek, 
belépést követően pedig könnyebben jutnak munkalehetőséghez a szövetkezet 
koordinálásával. 
A projektben az NMH képzési feladatokat lát el: az ORÖ által toborzott hátrányos 
helyzetű, a szövetkezetbe belépni kívánó ügyfelek szakmai képzéseinek szervezését 
hajtja végre. 2013 a projekt indításának éve volt, a támogatási szerződés megkötésére a 
tárgyév novemberében került sor. A szerződés megkötésétől év végéig a beszerzési 
eljárások, szakmai tevékenységek előkészítése, a projektszemélyzet toborzása zajlott, a 
jelentősebb projekttevékenységek 2014. és 2015. években fognak megvalósulni. 
 
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 „ A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a 
munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” 
A kiemelt projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a 
munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése.  
A projekt 2013. évi tevékenységeinek menedzselése folyamatos volt, az év során 
összesen 13 kifizetési igénylést és időszaki beszámolót nyújtottak be, amelyek 
elfogadásra kerültek a közreműködő szervezetek részéről.  
 
TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és 
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” 
Az NMH konzorciumi partnereivel  Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) 
(konzorciumvezető), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) – 2012. december 1-jén 
megkezdte „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci 
reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-
0001 azonosító számú kiemelt projektjének a megvalósítását. 
 
A 2013. március 11-én hatályba lépett támogatási szerződés szerint a projekt forrása a 
teljes projektidőszakra (2015. január 31-ig) vonatkozóan 2 685,0 millió forint, melyből 
az NMH rendelkezésére álló keretösszeg 670,0 millió forint. 
A projekt keretében az NMH országosan 39 fő reintegrációs tanácsadó és további 9 fő 
központi megvalósító foglalkoztatását vállalta. A tervezett megvalósítói létszám (48 
fő) felvételre került a tárgyévben. 
2013 májusában elkezdődtek a projekt szakmai megvalósításában résztvevő helyi és 
központi szakemberek számára szervezett rendezvények, felkészítések.  
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A szakmai megvalósítók számos – az NMH szervezésében megvalósított  további 
képzésen, felkészítésen vettek részt az alábbi témakörökben: „Foglalkozási és 
munkaerő-piaci ismeretek”; „Jogi ismeretek”; „Álláskeresési technikák”; 
„Csoportvezetési ismeretek”; „Csoportdinamikai és módszerspecifikus képzés”. 
 
TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a 
foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” 
A 2012. november 30-án indult TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt 
projekt az NFSZ fejlesztési programjának részeként 56 munkaügyi kirendeltség 
infrastruktúrájának és informatikai eszköztárának továbbfejlesztésére irányul.  
Ebből 13 helyszínen a munkaügyi kirendeltség a kormányablakkal egy épületben, 
közös ügyféltérrel, de elkülönülő háttérirodákkal kerül kialakításra. 
Feladatait a KIH projektvezetőjének irányítása alatt végzi, a szakmai munkát a 
konzorciumi partner szakmai vezetője koordinálja a szakmai megvalósítók és a 
vállalkozók irányításával. 
A támogatási szerződés megkötése 2013. február 25-én, a projekt nyitókonferenciája 
2013. március 27-én volt, 130 fő részvételével. 
A projekt keretében videokonferencia rendszer kiépítésére került sor a megyei 
munkaügyi központok és az NMH bevonásával, amely lehetőséget biztosít az NFSZ-
en belüli gyors, idő- és költséghatékony kommunikációra, a földrajzi távolságok 
áthidalására.  
 
EKOP-1.A.2-2012-2012-0047 „Irat- és dokumentumkezelő rendszer bevezetése a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatalban” 
A projekt célja az NMH-nál  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus szolgáltatásait is támogató  
iktatórendszer és dokumentumkezelő rendszer fejlesztése (egységes központi 
elektronikus irat- és dokumentumkezelés), amely a belső elektronikus 
munkafolyamatok megteremtésének is alapjául szolgál. 
A projekt megvalósítása 2013. március 1-jén kezdődött. 2013-ban a projekt keretében 
beszerzésre került 4 darab nagy teljesítményű szkenner és egy file szerver. 
Az iratkezelő rendszer fejlesztéséhez szükséges rendszerterv elfogadásra került, a 
fejlesztés beszerzésének előkészítése megtörtént. Az iratkezelő rendszer fejlesztése 
2014-ben zajlik. 
A képzések, e-learning tananyag beszerzési dokumentációjának előkészítése 
megtörtént. 
 
EKOP-2.A.2-2012-2012-0020 „Portál konszolidáció a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatalban” 
Az NMH projektgazdai szerepet lát el egyebek mellett az EKOP-2.A.2-2012-2012-
0020 kódszámú, „Portál konszolidáció a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban” című, az 
EU és a Magyar Állam együttes finanszírozásában megvalósuló projektben. 
A projekt keretében 2013-ban az eszközök beszerzése megtörtént, a Portál fejlesztés-
és migráció beszerzési dokumentációja elkészült, az ajánlattétel előtti konzultáció 
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megtörtént. A nyertes ajánlattevővel szerződéskötésre és a feladat elvégzésére 2014-
ben kerül sor. 
 
ÁROP-1.A.4-2012-2012-0010 „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs 
feladatainak ellátása” 
Az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0010 kódszámú „Nyilvántartások adattisztítási és  
migrációs feladatainak ellátása” című projekt 2013. december 31-én zárult le és 
fejlesztéseinek eredményeképpen az NFSZ pontosabb ügyfél-információkkal 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb ügyintézést, a még megalapozottabb, 
ellenőrzött adatokkal való kiszolgálást. 
A nyilvántartási szakrendszer adattisztításának köszönhetően nemcsak a társhatóságok 
számára történő adatszolgáltatás minősége javult, hanem korszerűsödött az ügyfelek 
kiszolgálásának minősége is, hiszen ez a szakrendszer tartalmazza az álláskeresők 
összes ellátással kapcsolatos adatát. A munka eredményeképpen létrejöttek olyan 
hibalisták és javítási (jó adat) listák, amelyekkel akár automatikus adatjavítások is 
végezhetők az NMH adatbázisában. 
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08. cím Magyar Államkincstár  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329970 
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a 
Kincstár önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkező központi költségvetési szerv, mely a Központból és 19 területi szervből áll.  
 
A Kincstár feladatait alapvetően az Áht.-ban foglaltak határozzák meg. 
 
A Kincstár a közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is. Feladata a 
közpénzek útjának nyomon követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek. 
A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom 
lebonyolításáért és az elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a 
likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért. Nyilvántartja 
az állam által vállalt garanciákat és viszontgaranciákat. A központi költségvetésből 
folyósítja a család- és szociális támogatásokat (családi pótlék, gyermekgondozási 
segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás, életkezdési támogatás, 
energiaár-támogatás és lakástámogatások), valamint ellenőrzi az igénybevétel 
jogosságát. A Kincstár működteti a központosított illetményszámfejtést. Az intézmény 
vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását az alapító okiratok alapján. 
Nettó módon biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi 
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények 
részére és ellenőrzi azok felhasználását. Fogadja és összesíti a költségvetési 
beszámolókat. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul 
kiutalt támogatásokat visszaköveteli. Számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi 
számlatulajdonosok részére, ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek beszedéséhez 
kapcsolódó pénzügyi feladatokat, valamint a kiadásokhoz kötődően likviditási és 
előirányzati fedezetvizsgálatot végez. Egyes irodáiban értékpapír-forgalmazással és 
ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll az ügyfelek rendelkezésére. 
 
2013. március 30-i időponttal a Kincstár az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító 
számú (Költségvetés Gazdálkodási Rendszer című) projekt műszaki tartalmának 
módosításáról szóló 1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat szerint, a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) és a Kincstár között 
létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás alapján öt év fenntartási 
időtartamra átvette a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: KGR) 
projekthez kapcsolódó vagyonelemeket, melyek nettó értéke 2 785,4 millió forint. 
 
A Kincstár 2013. márciusban térítésmentesen átvette a központosított 
illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének bővítéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1419/2012. (X. 4.) Korm. határozat végrehajtásával 
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összefüggésben a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) által elvégzett 
informatikai feladatok során létrejövő immateriális javakat nettó 419,5 millió forint 
értéken.  
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzatát 23 118,0 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény, mely év közben 87 235,4 millió forintra módosult. A törvény 
szerinti kiadások teljesítése 89 793,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

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 25 720,3   23 118,0   23 118,0   87 235,4   89 793,0   349,1% 102,9% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

13 418,4   12 518,2   12 518,2   14 209,0   14 166,8   105,6% 99,7% 

Bevétel 7 796,7   6 182,8   6 182,8   65 078,7   65 651,4   842,0% 100,9% 
Támogatás 18 249,0   16 935,2   16 935,2   17 164,4   23 539,1   129,0% 137,1% 

Előirányzat-
maradvány 

1 912,0   0,0   0,0   4 992,3   3 122,5   163,3% 62,5% 

Létszám (fő)  3682** 4042* 4 042   4042 3971** 107,8% 98,2% 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

23 118,0   6 182,8   16 935,2   12 518,2   4 042   

Módosítások jogcímenként            

 - Zárolás, csökkentés 1259/2013. 
(V. 13.) Korm. határozat alapján 
zárolás, 1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 
csökkentés 

-318,6   0,0   -318,6   0,0   0   
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 - Központi forrásból - központi 
költségvetés céltartaléka - 2013. 
évi kompenzáció 

243,5   0,0   243,5   191,7   0   

 - Központi forrásból - központi 
költségvetés céltartaléka - 
prémiumévek program 

139,3   0,0   139,3   109,6   0   

 - Maradvány 4 992,4   4 992,4   0,0   123,8   0   

 - Bevétel 58 895,8   58 895,8   0,0   1 100,7   0   

 - Átvétel másik címről, alcímről 165,0   0,0   165,0   165,0   0   

2013. évi módosított előirányzat 87 235,4   70 071,0   17 164,4   14 209,0   4 042   

 
Létszám  

A Kincstár kibővített központosított illetményszámfejtési feladatainak ellátásához 
szükséges forrásigényének kielégítéséről szóló 1559/2012. (XII. 6.) Korm. határozat 
alapján 95 fővel, az állampapír-forgalmazással összefüggő feladatok bővülése miatt 
100 fővel került megemelésre az engedélyezett létszám, amely a 2013. évi 
költségvetési tervezés során került beépítésre. 
A Kincstár 2013. január 1-jei induló költségvetési engedélyezett létszáma így 4 042 
főben került megállapításra. Az engedélyezett létszám az év folyamán nem került 
módosításra. 
 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek, a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletnek, valamint a 
BM BM/3038-1/2013. számú döntésének megfelelően közfoglalkoztatottak kerültek 
alkalmazásra a Kincstár központjában és megyei kirendeltségeinél. A 
közfoglalkoztatottak munkája nagyban segítette a Kincstár folyamatos 
feladatellátásának határidőben történő elvégzését, tompította a fluktuáció hatásait. 
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 12 518,2 millió forint volt, mely év közben 
összesen 1 690,8 millió forinttal növekedett, így a 2013. évi módosított előirányzat 
14 209,0 millió forintra változott. A teljesített kiadások összege 14 166,8 millió forint 
volt.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében: 
 
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 
2013. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 301,3 millió 
forinttal nőtt az alábbiak szerint: 
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- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, illetve az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján – a foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához nyújtott 
támogatással összefüggésben – 191,7 millió forinttal; 

- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (4 ütemben) 109,6 millió 
forinttal. 

 
A Kincstár saját bevételének előirányzatosítása miatt 537,4 millió forinttal, az NGM 
igazgatása előirányzatának terhére történő átcsoportosítás miatt 165,0 millió forinttal 
nőtt az előirányzat. Irányító szervi hatáskörben így összesen 702,4 millió forinttal 
került megemelésre az előirányzat, mely fedezetet nyújtott a munkavállalóknak 
jogszabály alapján járó kifizetésekre (a túlóra, ügyeleti, helyettesítési díjakkal, 
végkielégítéssel, a közlekedési és egyéb költségtérítéssel, az ügyintézők garantált 
bérminimumon történő foglalkoztatásával, valamint a járási hivatalokban történő 
kincstári értékpapír-forgalmazás megindításával összefüggésben).  
 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 687,1 
millió forinttal növelték a személyi juttatások előirányzatát, ebből 123,8 millió forint a 
maradvány felhasználásából származik.  
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 
Az év folyamán rendszeres személyi juttatásként 11 788,7 millió forint felhasználást 
számoltak el, az előző évi felhasználás 11 356,0 millió forint volt.  
 
A nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzatán teljesített kiadások 
összege 2012-ben 2 062,4 millió forint volt, a 2013. évi felhasználás 2 378,1 millió 
forintban realizálódott. 
A nem rendszeres személyi juttatások 2013. évben bekövetkezett növekedése a 
rendkívüli munkavégzésekre, szabadidő-megváltásra, bankszámla költségtérítésre, 
ruházati költségtérítésre, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó elnöki dicséretekre, 
valamint az uniós programok keretében kiírt célfeladatok teljesítésére kifizetett 
juttatásra vezethető vissza.  
 
A cafetéria keret éves összege változatlanul 200,0 ezer forint/főben került 
megállapításra.  
A személyi juttatások előirányzatán keletkezett 42,2 millió forint maradvány 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljes körűen 
biztosítottak voltak. A költségvetési törvényben a 3 537,6 millió forintban 
megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával 
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összefüggésben 3 698,9 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 80,9 
millió forint, irányító szervi hatáskörben 145,1 millió forint növekedés, intézményi 
hatáskörben 64,7 millió forint csökkentés került végrehajtásra. A módosított 
előirányzat 98,5%-a, 3 645,4 millió forint realizálódott a tárgyévben. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásokra biztosított 2013. évi eredeti előirányzat 5 621,7 millió forint volt, 
amely évközben összesen 56 069,2 millió forinttal növekedett, így a Kincstár 
módosított előirányzata 61 690,9 millió forintra változott. Az előirányzattal 
összefüggő pénzügyi teljesítés összege 67 884,8 millió forint.  
 
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdése 
alapján a Kincstár jogosult volt megterhelni az illetékfizetési kötelezettség összegével 
az általa vezetett fizetési számlákat. Ebből adódóan 53 224,7 millió forint 
többletbevétel előirányzatosítására került sor a 2013. évben. Ez az összeg nyújtott 
fedezetet a Kincstár által az adóhatóság felé befizetendő tranzakciós illetékek egy 
részére. 
A költségvetési törvény 4. §-a, illetve az 5. mellékletének 5. pontja alapján a tranzakciós 
illeték megfizetéséhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzata a Kincstárban 
túlléphető volt. A túlteljesítés összegéből 6 374,7 millió forint a Kincstár által 2013. 
évben nem továbbhárítható tranzakciós illeték tételekből adódik 
A fentiekből adódó, igényelt támogatás és a többletbevétel előirányzatosításából 
származó forrás minden hónapban utalásra került a NAV felé. 
 
A tranzakciós illeték NAV részére történő utalása nélkül 2013. évben a dologi 
kiadások előirányzata 8 466,2 millió forint, a teljesítés 8 285,4 millió forint lett volna. 
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak: 
 
Kormányzati hatáskörben összesen 318,0 millió forint előirányzat-csökkentés történt.  
Ezen belül a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói kifizetésekre 0,6 
millió forint került átcsoportosításra a Kincstár részére. 
Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 318,6 millió forint előirányzat 
zárolására került sor. Az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat az előírt zárolás 
csökkentésre változtatását rendelte el.  
 
Az irányító szerv hatáskörében összesen 55 655,9 millió forint összegű előirányzat-
növelés történt a befolyt tranzakciós illeték bevétel (53 224,7 millió forint), illetve a 
számlavezetési díjból és az értékpapír-forgalmazási jutalékból származó intézményi 
többletbevétel (2 431,2 millió forint) előirányzatosításával összefüggésben.  
 
Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 731,3 millió forinttal 
növelték meg az eredeti előirányzatot az alábbi forrásokból, illetve jogcímeken: 
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- 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételére 334,9 millió forint;  
- EU-s projektek (VOP, ETE, ÁROP, TÁMOP, EKOP) 

jóváhagyott kiadásaira 132,6 millió forint; 
- az árvízi vészhelyzet miatt felmerült előkészületekre 

és védekezési feladatokra 2,4 millió forint; 
- átcsoportosítás  kiemelt előirányzatok között 236,5 millió forint; 
- támogatásértékű bevételekre (WMA megállapodás alapján)  4,1 millió forint; 
- közfoglalkoztatottak dologi kiadásának megtérítése 7,8 millió forint; 
- 1356/2013. (VI.24.) Korm. határozat alapján 12,7 millió forint; 
- lakáskölcsön számlával kapcsolatos bankköltségek kiadásaira 0,3 millió forint. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A készletbeszerzésekre kifizetett 488,4 millió forint kiadásból többek között 244,4 
millió forintot irodaszer, nyomtatvány, 5,5 millió forintot szakkönyvek, szakmai 
folyóiratok, 78,1 millió forintot hajtó- és kenőanyagok beszerzésére fordítottak.  
 
A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak jelentős része informatikai rendszerek 
üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az itt elszámolt 2 172,3 millió forint összes kiadásból 
informatikai célra 1 946,4 millió forint felhasználás történt, mely tartalmazza a  
KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a 
továbbiakban: KINCSINFO Nkft.) fizetett informatikai üzemeltetési kiadások, 
valamint a Clavis rendszerkövetésre, Treasury dream szoftvertámogatásra, Oracle 
szoftvertámogatásra, adatrögzítésre kifizetett díjakat, valamint a TÉBA rendszer 
üzemeltetésével, a Forrás SQL rendszer támogatásával kapcsolatos díjakat. Az 
adatátviteli célú távközlési kiadásokra 20,1 millió forintot költöttek, mely az előző 
évhez képest a felére csökkent. A nem adatátviteli célú távközlési díjakra 205,8 millió 
forintot fordítottak. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése összességében 1 010,5 
millió forinttal nőtt az előző évhez képest, melynek oka a KINCSINFO Nkft.-nek 
fizetett informatikai üzemeltetési kiadások növekedése, valamint a 2013. évben átvett 
informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggő kiadások megjelenése (KGR, 
TÉBA, IKM-FI). 
 
Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – víz- és 
csatornadíjak, gáz-, villamos energia, bérleti díjak, karbantartási kiadások, őrzés-
védelem, takarítás, postaköltség címen – teljesített kiadás 3 278,2 millió forint volt, 
mely az előző évhez képest mindössze 3,5 millió forinttal növekedett.  
Az intézmény beszerzései után megfizetett áfa összege 1 515,6 millió forint volt. 
 
Bel- és külföldi kiküldetésekre, reklám és propaganda kiadásokra, reprezentációra az 
év folyamán 103,7 millió forintot fordítottak, melyből 9,7 millió forintra EU-s forrás 
biztosított fedezetet. 2013. évben többletkiadásként jelent meg a lakossági állampapír-
forgalmazással kapcsolatos reklámtevékenységekre fordított összeg. 
 
Az adók, díjak, a különféle költségvetési befizetések és az egyéb dologi kiadások 
sorokon összesen 630,3 millió forint felhasználás került elszámolásra. Ez tartalmazza a 
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2012. évi előirányzat-maradvány önrevíziós befizetésének összegét (15,3 millió 
forintot), az egyes juttatások után a munkáltató által megfizetendő személyi 
jövedelemadót (211,9 millió forintot) és a rehabilitációs hozzájárulás összegét (183,0 
millió forintot). A díjak és egyéb befizetések címén elszámolt kiadásokból 31,2 millió 
forintot az éves parkolási díjakra, 14,5 millió forintot az épület-, gépjármű-, casco, 
illetve kötelező felelősségbiztosításra fizettek ki. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
Az intézményi beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 1 035,0 
millió forint volt, mely az irányító szervi és intézményi hatáskörű módosítások 
következtében 6 289,2 millió forintra módosult év végére.  
 
Irányító szervi hatáskörben 1 140,2 millió forint összegű előirányzat-növelés történt 
melynek forrása a Kincstárban keletkezett többletbevétel.  
 
Intézményi hatáskörben összesen 4 114,0 millió forint összegű előirányzat-növelés 
történt, az alábbi forrásokból, illetve jogcímeken: 
- 2012. évi előirányzat maradvány igénybevételére 3 600,4 millió forint; 
- 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján  

KGR üzemeltetésre 200,0 millió forint; 
- EU-s projektek (ÁROP, EKOP, VOPÖ jóváhagyott kiadásaira 307,0 millió forint; 
- az árvízi vészhelyzet miatt felmerült előkészületekre  

és védekezési feladatokra 6,6 millió forint. 
 
Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 2 937,5 millió forintban 
realizálódott. Az előirányzat-maradvány 3 351,7 millió forint, melyből 1 869,8 millió 
forint az új számlavezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos kötelezettség. 
 
Az immateriális javakkal és azok fejlesztésével összefüggő kiadásokra 1 213,3 millió 
forintot költöttek, amelynek kiadási tételei az alábbiak voltak: 
- KIRA fejlesztése 54,9 millió forint; 
- Kincstári Számlavezetés Rendszer fejlesztése 102,5 millió forint; 
- humánpolitikai nyilvántartó rendszer licenc díj 3,0 millió forint; 
- Clavis Home licenc díj 36,2 millió forint; 
- Clavis értékpapír rendszer fejlesztése 673,3 millió forint; 
- LAKHAT támogatási rendszer fejlesztése 5,0 millió forint; 
- eAdat-rendszer fejlesztése 2,2 millió forint; 
- Deviza Számlavezető Rendszer fejlesztése 4,8 millió forint; 
- Oracle Primavera projektmenedzsment szoftver licenc díj 1,8 millió forint; 
- Craft aláírás kezelő és szkennelő program fejlesztése 6,9 millió forint; 
- Vírusirtó szoftver licenc díj 28,2 millió forint; 
- Törzskönyv fejlesztése, Winpa postázó szoftver licenc díj 36,5 millió forint; 
- beruházáshoz kapcsolódó áfa 258,0 millió forint. 
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A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 853,5 millió forint 
kiadást jelentettek az alábbiak szerint: 
- álmennyezet építése 

(Bp., Hold u. 4., Békéscsaba, Pécs, Veszprém) 14,0 millió forint; 
- bérelt ingatlan átalakítása (Bp., Váci út 135-139.) 3,0 millió forint; 
- call-center kialakítása (Bp., Váci út 71.)  1,5 millió forint; 
- ingatlanrészek vásárlása (Salgótarján, Székesfehérvár) 113,3 millió forint; 
- tárgyaló kialakítása (Miskolc) 16,4 millió forint; 
- TÜK iroda kialakítása (Bp., Hold u. 7.) 38,0 millió forint; 
- tetőtér beépítése, parkoló és bejárat-átépítés tervei 

(Székesfehérvár) 6,2 millió forint; 
- ÁPI irodák kivitelezésének tervezése  

(Veszprém, Kecskemét, Pécs)  12,5 millió forint; 
- bútorok, nyílászárók beépítése (Veszprém, Kecskemét, Pécs) 53,5 millió forint; 
- irodák kialakítása (Bp., Hold u. 4., Hold u. 7.,  

Veszprém, Kecskemét, Pécs, Debrecen) 148,5 millió forint; 
- elektromos hálózat építése (Bp., Hold u. 4., Váci út 71.,  

Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Pécs) 92,7 millió forint; 
- gyengeáramú hálózat építése (Bp., Hold u. 7.,  

Váci út 135-139., Veszprém, Kecskemét, Pécs) 30,0 millió forint; 
- padlóburkolat készítése (Veszprém, Kecskemét, Pécs) 19,8 millió forint; 
- épületgépészeti munkák (vizesblokkok, fűtési rendszer  

kiépítése, átalakítása (Veszprém, Kecskemét,  
Pécs, Székesfehérvár) 16,9 millió forint;  

- irodák, ügyfélterek klimatizálása  
(Bp., Bartók B. út 120-122., Váci út 71., Cegléd, Vác,  
Tatabánya, Debrecen, Veszprém, Kecskemét, Pécs,  
Kaposvár, Szolnok) 106,5 millió forint; 

- ÁPI-k kialakításának műszaki ellenőri díja  
(Veszprém, Kecskemét, Pécs) 4,1 millió forint; 

- személyfelvonó tervezése (Tatabánya) 3,2 millió forint; 
- hófogók bővítése (Eger, Tatabánya)  2,9 millió forint; 
- egyéb épület-beruházások (acélszerkezetű létragyártás, 

galambriasztó kiépítése, kaputelefon telepítés, víz-, szennyvíz-  
elvezetés kiépítése, központi bojlerek felszerelése) 8,2 millió forint; 

- beruházáshoz kapcsolódó áfa-ja 162,3 millió forint. 
 
Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szerver, számítógép, laptop, 
fénymásoló, nyomtató, szkenner, switch, projektor banktechnikai gép, rack szekrény, 
tároló rendszer) beszerzésére, bővítésére, illetve a kapcsolódó áfa befizetésre 536,9 
millió forintot fordított az intézmény.  
 
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása soron 313,0 millió forint 
realizálódott az áfa befizetéssel együtt, melyből 206,8 millió forintot fordított az 
intézmény az elektromos biztonságtechnikai, beléptető, riasztó, tűzjelző, videó-
megfigyelő rendszerek kiépítésére, illetve bővítésére. 
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Gépjárműbeszerzésre 20,8 millió forintot költöttek, melyből 2 db VW T5 típusú 
dobozos kisáruszállító gépkocsi került beszerzésre, a Kincstár szállítási feladatainak 
hatékonyabb ellátása érdekében. 
 
Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió 
forint volt. Az intézmény saját hatáskörében 136,8 millió forinttal növelte az 
előirányzatot. A módosított előirányzat – 520,5 millió forint – 64,3%-a realizálódott. A 
keletkezett 185,9 millió forint maradványt kötelezettségvállalás terheli.  
 
Az előirányzatból a Kincstár épületein 334,6 millió forint összegben hajtottak végre 
felújítási munkákat, az alábbiak szerint: 
- nyílászárók cseréje (Veszprém, Tatabánya, Szolnok) 50,7 millió forint; 
- homlokzat felújítás terve (Szombathely, Szeged) 10,0 millió forint; 
- bejárati lépcső restaurálása (Bp., Hold u. 4.) 3,5 millió forint; 
- épület statikai megerősítésének és átépítésének terve (Szolnok) 6,5 millió forint; 
- elektromos hálózat felújítása, világítás-korszerűsítése  

(Bp., Hold u. 4., Pécs, Tatabánya) 72,7 millió forint; 
- padlóburkolat cseréje (Bp., Hold u. 4., 

Váci út 71., Tatabánya, Pécs, Nyíregyháza) 18,7 millió forint; 
- kazánház korszerűsítése, kazán cseréje (Miskolc, Cegléd) 29,5 millió forint; 
- kazánház korszerűsítés terve (Szolnok) 2,0 millió forint; 
- függőhíd felújítás terve (Szeged) 2,4 millió forint; 
- közlekedők és III. emelet felújításának terve (Tatabánya) 2,5 millió forint; 
- vizesblokk felújítása (Pécs, Zalaegerszeg,  

Veszprém, Békéscsaba) 64,2 millió forint; 
- egyéb épület felújítások - álmennyezet építés,  

kaputelefon  csere, trezorajtó felújítás  
(Bp., Hold u. 7., Kecskemét, Pécs, Tatabánya) 0,8 millió forint; 

- felújításokhoz kapcsolódó áfa-ja 71,1 millió forint. 
 
A folyamatban levő, elvégzendő feladatok közül ki lehet emelni a Szolnok, Magyar 
utca 8. szám alatti épület végleges statikai megerősítését belső korszerűsítési 
munkákkal és az Állampénztári Iroda teljes körű felújításával kísérve, melynek 
kivitelezését 2014. évben tervezi az intézmény. Az építési engedélyt 2013. december 
19-én a hatóság megadta.  
A megyeszékhelyeken jellemzően műemlék vagy műemlék-jellegű épületekben van a 
Kincstár elhelyezve, ezért az állapotnak megfelelő felújítási munkák elvégzése 
szükséges. A szombathelyi műemléki épületen befejeződött a teljes tető cseréje, 
valamint a homlokzat-felújítás tervezése. A Szeged, Széchenyi téri épület homlokzat 
felújítás és a homlokzati nyílászárócsere tervezése is befejeződött. A kivitelezési 
munkák mindkét esetben a 2014-es év feladatai.  
A Pécs, Szigeti út 33/A. épületben a hűtés és szellőzőrendszer kivitelezése 
folyamatban van, az épület teljes elektromos felújítása befejeződött. 
A feladatbővüléssel kapcsolatos átalakítási munkákat igények szerint végzi a Kincstár. 
Az illetményszámfejtési feladatok bővülésével új irodaterületek kialakítása is 
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szükségessé vált a BSR irodaházban bérelt területeken. Veszprémben új 
Családtámogatási Ügyfélszolgálat kiépítése, irodai szintek szakipari, elektromos 
felújítása, a Vác, Csányi L. körút alatti épületben a Családtámogatási Iroda számára 
irattár kialakítása indult el. 
A „KEOP 2012-5.6.0. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági 
beruházásai” pályázat keretében 10 vidéki igazgatóság épülete került felmérésre az 
energetikai korszerűsítés érdekében. Az elkészült tervek alapján saját,  illetve 
amennyiben új pályázat kerül kiírásra pályázati forrásból  lehet a beruházásokat 
megvalósítani. 
A Budapest, Hold u. 4. szám alatti központi épületben 2013-ban teljes állapotfelmérés, 
cserépkonszignáció, gépészeti és elektromos felmérés készült a tetőről. A szakértői 
vélemény szerint a felújításnak, részleges cserének a halogatása nem lehetséges.  
 
Egyéb felhalmozási kiadások soron az eredeti előirányzat 21,8 millió forint volt, mely 
az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás következtében 809,6 millió forintra 
módosult. A soron 806,6 millió forint realizálódott, melyből 738,8 millió forint került 
átadásra központi költségvetési szerveknek, a 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat (a 
továbbiakban. 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat), a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1726/2013. (X. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1726/2013. (X. 11.) Korm. határozat), a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1766/2013. (X. 25.) 
Korm. határozat (a továbbiakban. 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat), illetve 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 
(a továbbiakban: 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat) végrehajtása során. További 
67,8 millió forint kifizetésére került sor lakásépítési és vásárlási, valamint 
lakáskorszerűsítés címen összesen 32 főnek. 
 
Bevételek 
 
A törvény szerinti bevételek eredeti előirányzatát 6 182,8 millió forintban határozta 
meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 65 078,7 millió forint, a 
teljesítés 100,9%-ban realizálódott. 
 
A Kincstár térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaiból származó bevétel teljesítése 
64 229,0 millió forint volt, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze: 
- forintszámla-vezetési díj bevétele 3 732,3 millió forint; 
- értékpapír-forgalmazás jutalék bevétele 6 006,2 millió forint; 
- rendelkezésre állási díj bevétele 214,8 millió forint; 
- pályázatos támogatási feladatok kezelési költsége 308,3 millió forint; 
- fedezetkezelői díjak 24,2 millió forint; 
- TB 1% bevétele (a KIR feladatok ellátása keretében) 400,2 millió forint; 
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- továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 76,3 millió forint; 
- bérleti díj bevételek 41,9 millió forint; 
- szakszervezeti jutalék bevételek 27,1 millió forint; 
- illetményszámfejtés bevétele 80,9 millió forint; 
- áfa bevételek 45,3 millió forint; 
- működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bevétele  

(alkalmazottak térítései, számítástechnikai programok 
 karbantartása, kártérítések stb.) 37,4 millió forint; 

- tranzakciós illeték bevétel 53 234,1 millió forint. 
 
A Kincstárban 2013. évben is kiemelt feladat volt a lakossági állampapír állomány 
növelése, aktív értékesítési rendszer működtetése. Ennek eredményeképpen az 
értékpapír-forgalmazás után járó jutalék előző évhez képest 3 363,5 millió forinttal 
nőtt. 
A forintszámla-vezetési díj bevételi jogcímen 684,8 millió forint növekedés történt 
előző évhez képest, mely szintén jelentős bevételi többletet jelentett. 
A TB 1%, valamint a szakszervezeti díj bevétel növekedését az illetményszámfejtési 
kör bővülése okozza. Az építtetői fedezetkezelői feladatok ellátásáért számlázott 
fedezetkezelői díjbevétel az előző évhez képest 53,5 millió forinttal csökkent, 
elsősorban jogszabályi háttér változása miatt.  
 
A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata a Wesselényi Miklós Ár- és 
Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (a továbbiakban: WMA) kapcsolatos 
feladatellátással összefüggésben 4,1 millió forinttal, az uniós forrásból (VOP, ETE, 
EGT, EKOP, TÁMOP, ÁROP, OTR) megvalósult feladatellátással összefüggésben 
605,3 millió forinttal, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült kiadásokkal 
összefüggésben 164,2 millió forinttal, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. 
(VI. 24.) Korm. határozat alapján 65,0 millió forinttal, az árvízi vészhelyzet miatt 
felmerült kiadásokra a BM-től kapott forrás miatt 2,4 millió forinttal került 
megemelésre. A módosított előirányzat így 841,0 millió forintban alakult, a teljesítés 
846,1 millió forint volt. 
 
A támogatás értékű felhalmozási bevétel az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat 
alapján 200,0 millió forinttal, az uniós források miatt 307,1 millió forinttal, az árvízi 
vészhelyzet miatt felmerült előkészületi feladatokkal összefüggésben 6,5 millió 
forinttal emelkedett meg intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 
következtében. A módosított előirányzat a fentieknek megfelelően 513,6 millió forint 
volt, mely 100,0%-ban realizálódott.  
 
A felhalmozási bevételek jogcímen 1 ezer forint a selejtezett eszköz értékesítéséből 
származó bevétel, valamint 9 ezer forint lakáskölcsönnel kapcsolatos kamatbevétel 
keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen került elszámolásra 
62,7 millió forint bevétel a munkáltatói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből.  
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Támogatás 
 
A Kincstár 2013. évi eredeti támogatási előirányzata 16 935,2 millió forint volt, ami az 
év közben végrehajtott kormányzati és irányító szervi hatáskörű előirányzat-
módosítások hatására 17 164,4 millió forintra módosult. Az ehhez kapcsolódó 
előirányzat-teljesítés 23 539,1 millió forint. A 6 374,7 millió forint összegű 
túlteljesítés a tranzakciós illetékhez kapcsolódó, a Kincstár által nem áthárítható 
összeg támogatásként történő igényléséből adódik. 
 
Az előirányzat-módosítás főbb tételei az alábbiak voltak: 
- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat, illetve az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. 

határozat alapján 318,6 millió forint előirányzat zárolására, majd csökkentésre 
került sor. 

- Az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozattal, valamint az 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozattal összefüggésben 243,5 millió forinttal növekedett az előirányzat 
a kompenzáció és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan. 

- A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján összesen 139,3 
millió forinttal került megemelésre az intézmény előirányzata. 

- 165,0 millió forint került átcsoportosításra az NGM igazgatása költségvetése 
terhére irányító szervi hatáskörben. 

 
Követelés 
 
A Kincstár követelésállománya 2012. év végén 515,0 millió forintban, 2013. év végén 
263,7 millió forintban alakult, ami 48,8%-os csökkenést jelent. A követeléseken belül 
legnagyobb tételt a vevők állománya jelenti, értéke 183,5 millió forint, előző évhez 
képest 214,6 millió forinttal csökkent, mely a december havi számlavezetési díj 
előírásának csökkenéséből adódik.  
A rövid lejáratú adott kölcsönök összege (51,1 millió forint) a mérlegfordulónapot 
követő egy éven belül esedékes törlesztő részletek összegét mutatja. A törlesztő 
részletek várható összege 21,9 millió forinttal csökkent a 2012. évhez képest, mely a 
2013. évben lejárt, valamint a 2014. évben lejáró kölcsönszerződések 
törlesztőrészleteinek kivezetéséből adódik. 
Az egyéb követelések összege 29,0 millió forint, mely 14,9 millió forinttal kevesebb 
az előző évhez képest. A csökkenést részben a követelések (munkabértartozások, 
tanulmányi tartozások) megtérülése, részben a megkötött megállapodások alapján a 
hosszú lejáratú követelések közé történő átsorolások okozták. 
 
Maradvány 
 
A Kincstár 2012. évi előirányzat-maradványa 4 992,3 millió forint, melyből 4 236,7 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 755,6 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány volt. A Kormány az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatban, az 
1726/2013. (X. 11.) Korm. határozatban, az 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozatban, 
illetve az 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozatban a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átadásáról döntött.  
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A személyi juttatások 2012. évi maradványa 123,8 millió forint volt, melynek 
felhasználása 2013. évben teljes egészében megtörtént. Ebből az összegből kerültek 
biztosításra részben a helyi közlekedés kiadásai (1,2 millió forint), a rendkívüli 
munkavégzések kifizetései (16,1 millió forint), a kilépés miatt szabadságmegváltás 
kiadásai (2,9 millió forint), megbízási díjak, napidíjak (0,5 millió forint), illetve az 
ÁROP, EKOP, TÁMOP projektek áthúzódó kiadásai (103,1 millió forint). A 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-maradványa, a dologi kiadások 
előirányzat-maradványa (334,9 millió forint), illetve a munkáltatói kölcsönök 
maradványa (8,4 millió forint) a kötelezettségvállalások alapján teljes egészében 
felhasználásra kerültek. 
 
Az intézményi beruházások maradványa 3 737,2 millió forint volt. 2013. évben 
1 867,4 millió forint került kifizetésre, ebből 985,5 millió forintot immateriális javak 
vásárlására, 541,9 millió forintot ingatlanokkal kapcsolatos beruházási és felújítási 
kiadásokra, 149,1 millió forintot a számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 
beszerzésére, bővítésére és 190,9 millió forintot egyéb gépek, berendezések, 
felszerelések vásárlására fordított a Kincstár. A fennmaradó 1 869,8 millió forint az új 
számlavezető rendszer megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállalás összege. 
 
A Kincstárnak a 2013. év előtti felhasználatlan előirányzat-maradványa 1 869,8 millió 
forint, a 2013. évben keletkezett maradványa 2 520,0 millió forint, összesen 4 389,8 
millió forint maradványa keletkezett, melyből 3 796,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt (ebből 0,4 millió forint a központi költségvetés 
központosított bevételét képező összeg), valamint 593,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
  
Az előirányzat-maradványok terhére vállalt kötelezettségek a főbb kiemelt 
előirányzatokon a következőképpen alakultak: 

- Személyi juttatások esetében a 42,2 millió forintból előirányzat-maradványból 
41,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek döntő része a helyi 
közlekedéssel kapcsolatos éves bérlet vásárlása, a rendkívüli munkavégzések 
elrendelése, illetve a szak- és alapvizsgák díja miatt jelentkezik. 

- A munkaadót terhelő járulékok előirányzat-maradványából (53,5 millió forintból) 
2,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 

- A dologi kiadások előirányzatának maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A 
kötelezettségvállalás döntő hányada a kommunikációs szolgáltatásokhoz, valamint 
a karbantartási és üzemeltetési kiadásokhoz kötődik.  

- Az intézményi beruházások 2013. évi előirányzat-maradványa 3 351,7 millió 
forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 
többek között 1 869,8 millió forint az új számlavezető rendszer fejlesztésére, 112,7 
millió forint a K11 rendszertámogatásra, 1 189,2 millió forint ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási munkálatokra került szerződéssel lekötésre. Ezek közül 
nagyobb volumenű a szombathelyi épület tetőszerkezet- héjazat cseréje (116,4 
millió forint), a Tatabánya, Komáromi úti épület irodaszintjeinek felújítása (142,1 
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millió forint), valamint a veszprémi épület, II., III. emeleti irodáinak, 
vizesblokkoknak, elektromos hálózatának bővítése (239,3 millió forint). 

- A felújítások előirányzat-maradványa 185,9 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat-maradvány az egyes területi 
szervek épületeinek felújítására nyújt fedezetet. 

- Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat-maradványa 3,0 millió forint. A 
maradvány 1 fő munkavállaló lakásvásárlási kölcsöne. A kölcsönök odaítélése 
2013. november 20-án a Szociális Bizottság ülésén megtörtént, a pénzügyi 
teljesítés 2014. első negyedévében valósult meg. 

 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A mérlegfőösszege 26 209,8 millió forintról 31 805,2 millió forintra nőtt 2013. évben. 
A befektetett eszközök értéke 4 163,0 millió forinttal, a készletek értéke 2,9 millió 
forinttal, valamint az idegen pénzeszközök értéke 2 243,9 millió forinttal nőtt. A 
követelések állománya ezzel szemben 251,3 millió forinttal, a rövid lejáratú 
kötelezettségek értéke 83,9 millió forinttal, a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 
elszámolások értéke pedig 2 229,0 millió forinttal csökkent. Mindezek alapján a 
Kincstár saját tőkéje 2012. év végéhez képest 3 845,6 millió forinttal nőtt, így év 
végén 22 301,4 millió forintban alakult. 
 
Gazdasági társaságban való érdekeltség 

A Kincstár a Magyar Állam nevében  a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően  létrehozta a KINCSINFO Nkft.-t, a Kincstár 
törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek 
üzemeltetésével és üzemképes állapot fenntartásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátásában történő közreműködés céljából az MNV Zrt. Igazgatóságának 
2012. június 26-án kelt, 134/2012. (III. 26.) IG számú határozata alapján. 
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adatok millió forintban 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 
összege  aránya összege 

KINCSINFO Nkft. 36,33* 100% 18,81 - 
         * A saját tőke értéke a 2012. évi beszámoló adata 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
• VOP 

 
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból , az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelettel összhangban a 
kincstári ellenőrzési tevékenységnek célja a közreműködő szervezeti tevékenység 
hatékonyabb felügyeletének biztosítása, a folyamatba épített ellenőrzések erősítése és 
ezáltal az ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése. A Kincstár utólagosan 
ellenőrizte az NFÜ által kijelölt kedvezményezett benyújtott pályázatának és 
elszámolásainak közreműködő szervezet által történő feldolgozását. 
2013-ra a Kincstár négy területre (közreműködő szervezetek szabályszerű 
működésének ellenőrzése, elszámolások valódiságának ellenőrzése, 
kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzések, célvizsgálat) kapott ellenőrzési 
megbízást az NFÜ-től. 
 
A VOP projekt 2013. évre ütemezett költsége 310,5 millió forint volt, összesen 315,6 
millió forint összegű kifizetési kérelem került benyújtásra. Ebből eddig 224,1 millió 
forint került elfogadásra, a fennmaradó rész ellenőrzése még folyamatban van. 
 
• TÁMOP 

 
A projekt célja az EQUAL Közösségi Kezdeményezés projektjeinek zárásától 
számított 5 éves kötelező fenntartási időszakban egyrészt az éves jelentések 
befogadása és feldolgozása, valamint a beruházások eredményei meglétének helyszíni 
ellenőrzése, másrészt a felmerülő követelések kezelése az adott technikai 
segítségnyújtási projekt keretén belül. Cél továbbá a korábban elért eredmények 
fenntarthatóságának, illetve a hatályos támogatási szerződésekben foglalt támogatói 
jogok érvényre juttatásának biztosítása. 
 
A projektfenntartási jelentések feldolgozása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása 2013-
ban kezdődött meg. A Kincstár a projekt végrehajtásával kapcsolatban összesen 35,9 
millió forint támogatás elszámolását igényelte, ebből a támogató év végéig 13,1 millió 
forintot hagyott jóvá, a fennmaradó összeg ellenőrzése még zajlik. 
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• VOP az Igazoló Hatóságnál 
 
A 2007-2013-as programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alapból (a továbbiakban: ESZA) és a 
Kohéziós Alapból (a továbbiakban: alapok) származó támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan az igazoló hatósági feladatokat 2011. január 1-jétől a Kincstár két 
főosztálya látja el.  
A projekt célja, biztosítani a 2007-2013-as programozási időszakban az Igazoló 
Hatóság hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható működését.  
 
A projekt hosszabb távú hatása, hogy elősegíti az alapokból származó támogatások: 
- optimális kihasználását; 
- felhasználására vonatkozó jogszabályok egységes szemléletű, közvetlen 

alkalmazását; 
- gazdaságos, hatékony, eredményes felhasználását; 
- ellenőrzöttségének növelését, ezáltal a kockázatok csökkentését; 
- intézményrendszerével, különösképpen a költségigazolást alátámasztó ellenőrzést 

végző szervezetekkel való együttműködést. 
 
A VOP projekt 2013. évre ütemezett költsége 222,9 millió forint. 
2013. évre vonatkozóan a 16-17. számú projekt előrehaladási jelentés került 
benyújtásra, valamint a 10. számú kifizetési kérelem, amely 225,1 millió forint 
támogatás kifizetésére vonatkozik. 
 
• Európai Területi Együttműködési / Előcsatlakozási Alapok, valamint Norvég és 

EGT Finanszírozási Mechanizmusok 
 
Az Igazoló Hatóságnál a VOP projekt megvalósításának időpontjában további két 
projekt megvalósítása van folyamatban. Egyrészt az Európai Területi Együttműködési 
/Előcsatlakozási Alapok program keretében, másrészt a Norvég és EGT Finanszírozási 
Mechanizmusok által biztosított keret segítségével van lehetőség összesen 6 dolgozó 
bérköltségének és járulékainak, illetve a programmal kapcsolatos utazásaik és 
képzéseik költségének finanszírozására. Az Európai Területi Együttműködési 
/Előcsatlakozási Alapok esetében a 2013. évre ütemezett költség 134,0 ezer euró volt, 
17,9 ezer euró összegben kerültek benyújtásra kifizetési kérelmek. A Norvég és EGT 
Finanszírozási Mechanizmusok esetében 2013. évre 21,5 millió forint került 
ütemezésre, és 15,3 millió forint összegben került benyújtásra 3 kifizetési kérelem. 

 
• A „Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása” nevű, 

ÁROP-1.2.13-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt 
 
A projekt célja  a hazai pénzügyi igazgatásban kulcsszerepet betöltő  Kincstár 
működését a megújult közpénzügyi szabályozással teljes összhangba hozni és a 
szervezet belső hatékonyságát, munkakultúráját és külső szolgáltató képességét 
javítani. Ennek érdekében sor kerül a feladatok áttekintésére, a folyamatok 
optimalizálására és az apparátus képzésére. 
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A projekt 100% vissza nem térítendő finanszírozással, az ESZA-ból kerül 
megvalósításra, 10%-os mértékű átjárással az ERFA-ból. A támogatás teljes összege 
779,9 millió forint, melyből előleg keretében 99,8 millió forint került kiutalásra 2012. 
év végén. 2013 novemberében, illetve decemberében két kifizetési kérelem került a 
MAG Zrt. felé benyújtásra 212,0 millió forint összegben, mely elfogadásra került. 
Ezzel összefüggésben  az előleg összegét is figyelembe véve  utófinanszírozás 
keretében 112,2 millió forint került az intézmény részére beutalásra 2013. év végén. 
Az igényelt összegből 14,0 millió forint a KINCSINFO Nkft. kifizetéseiből adódott.  

• A „Központosított Illetmény-számfejtő Rendszer” elnevezésű EKOP-1.2.16-2012-
2012-0001 kódszámú kiemelt projekt 

 
A jelenleg működő Központosított Illetmény-számfejtő Rendszer bevezetése 2002. 
július 1-jén történt meg. A projekt eredményeképp megvalósításra kerülő új 
Központosított Illetmény-számfejtő Rendszer korszerű és biztonságos informatikai 
infrastruktúrán alapul, segítségével javul a számfejtés pontossága, csökken a 
számfejtési tevékenység átfutási ideje, gyorsabb és magasabb minőségű 
adatszolgáltatás valósul meg, létrejön az elektronikus adatkommunikáció a kapcsolódó 
szakrendszerekkel és csökken a rendszer fenntartási költsége. 
 
A támogatási szerződés 2012. október 30-án lépett hatályba. 2013 októberében a 
Kincstár 616,4 millió forint összegben nyújtott be kifizetési kérelmet, melyben 
elszámolásra került az előző évben átutalt előleg összege (300,0 millió forint) is. A 
kifizetési kérelem tartalmazta a KINCSINFO NKft. munkatársainak 2012. augusztus 
és 2013. szeptember közti, illetve a Kincstár projektben részvevő munkatársainak 
2012. december és 2013. szeptember közti bérköltségeit, valamint az ebben az 
időszakban teljesített eszköz és immateriális javak beszerzéseinek ellenértékeit. 
 

• „Önkormányzati ASP központ felállítása” elnevezésű EKOP-3.1.6-2012-2012-
0001 kódszámú kiemelt projekt 

 
A 2012 őszén indult projekt az önkormányzatok belső működésének támogatására és 
az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására fókuszál. A közép-magyarországi 
régióban indított, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztés hosszú 
távú célja, hogy országos szinten is egy egységes és költségtakarékos informatikai 
rendszer jöjjön létre az önkormányzatok számára.  
 
Az önkormányzatok az alkalmazás-szolgáltató (angolul: Application Service Provider 
- ASP) központ jóvoltából, jelentős saját beruházás nélkül juthatnak hozzá korszerű 
informatikai rendszerekhez, illetve folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszeri 
szolgáltatásokhoz.  
 
A projektet a Kincstár, a BM, a KIM, a KINCSINFO NKft., a NISZ Zrt., valamint a 
KIFÜ, mint konzorciumvezető alkotta konzorcium valósítja meg. A projekt 
megvalósítása megkezdődött és 2014. év végére fejeződik be. Ezt követően, a tervek 
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szerint további uniós források igénybevételével folytatódhat a bővítés és az országos 
kiterjesztés. A projekt megvalósítása során 79,7 millió forint összegben kerültek 
benyújtásra kifizetési kérelmek, ebből 2013. évben 66,7 millió forint összegben.  
 

• Az „Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer” című EKOP-1.2.11-2013-
2013-0001 kódszámú projekt 

 

A projekt célja a nemzeti és uniós támogatási források egységes informatikai 
rendszerben történő nyilvántartásának biztosítása, az adatszolgáltatások elektronikus 
úton történő megvalósítása, korszerű információs technológia alkalmazásával. Ennek 
eredményeként egyrészt az adatszolgáltatók részére egyszerű, gyors, hatékony és 
biztonságos adatszolgáltatás válik lehetővé, másrészt az adatok gyűjtésére, 
ellenőrzésére és felhasználására jogszabály által kötelezett szervezetek számára adatok 
biztosíthatóak.  
 
A projekt megvalósításában a Kincstár konzorciumi partnerként vesz részt (KIFÜ, 
NISZ Zrt., KINCSINFO Nkft. mellett), annak szakmai tartalmáért felel. A 
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése 2013. augusztus 15-én 
megtörtént, a támogatási szerződés 2013. augusztus 30-án lépett hatályba. A rendszer 
éles üzembe állításának tervezett határideje 2014 decembere. A támogatás teljes 
összegéből 130,6 millió forint áll a Kincstár rendelkezésére. 2013 decemberében 
benyújtásra került az 1. számú kifizetési kérelem 6,1 millió forint összegben, melyben 
elszámolásra kerültek a projekt előkészítési szakaszának költségei. 
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09. cím Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 331395 
Honlap: http:/nth.gov.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az NTH önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, melyet a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. 
rendelet, valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozat hozott létre 2011. 
december 1-jén. Az NTH működését ténylegesen 2012. év januárjában kezdte meg.  
 
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 451/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet az NTH 2014-2020-
as nemzeti szintű tervezési feladatok szakmai támogatása keretében történő feladatait 
pontosította. 
 
Felelősségi területei közé tartozik többek között: 
- nemzeti és területi gazdaságstratégiai elemzési, értékelési, tervezési, koordinációs 

és monitoring háttérintézeti feladatok ellátása; 
- nemzetgazdasági vonatkozású tervdokumentumok előkészítésében való szakértői 

közreműködés: 
- Magyar Növekedési Terv ;  
- Széll Kálmán Terv 2.0 (pénzügy-politikai tervezési szakembereken keresztül); 
- a „középső égtáj” megerősítésének részeként: Erdélyi Magyar Mikó Imre Terv 

készítésének és a V4+2-es térség tervezésének támogatása; 
- Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció előkészítése; 
- a keleti nyitás részeként: Kínai Magyar Stratégia, Koreai Magyar Stratégia, 

Latin-amerikai Stratégia megalapozása;  
- további, nemzetgazdasági vonatkozású tervdokumentumok előkészítésében 

való szakértői közreműködés (például: Wekerle Terv, iparstratégiák, KFI 
stratégia). 

- egyes gazdasági és területfejlesztési stratégiai tervezéshez tervezési, elemzési, 
értékelési és szakértői feladatok támogatása; 

- a 2014-2020-as nemzeti szintű tervezési feladatok szakmai támogatása keretében: 
- közreműködik a gazdaságfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos 

központi tervezési, valamint az operatív programokhoz kapcsolódó szakmai 
koordinációs feladatokban; 

- közreműködik a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó, az uniós források 
felhasználását meghatározó operatív programok előkészítésében, tervezési-
programozási, projekt-előkészítési, támogatásközvetítői, értékelési, valamint az 
operatív programok tervezését érintő szakmai és operatív feladatokban; 

- részt vesz az uniós költségvetési tervezési időszakra vonatkozó, illetve a 
gazdasági és területi fejlesztésekhez kapcsolódó operatív programok 
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tervezésében, programozásában és kijelölés alapján egyes végrehajtási 
feladatok ellátásában; 

- munkája során együttműködik és kapcsolatot tart fenn a területi fejlesztésekben 
érdekelt szervezetekkel, kiemelten a megyék és a megyei jogú városok 
képviselőivel, ellátja a terület- és településfejlesztési program készítésének 
tervezési, illetve szakmai, módszertani támogatását; 

- közreműködik a Magyarország és az EU között, a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó Partnerségi Megállapodás szövegének elkészítésében, a 
minisztérium felelős szervezeti egysége koordinálásával, az érintett 
szervezetekkel együttműködve; 

- kijelölés alapján részt vesz a programozási feladatok koordinációjában, 
módszertani minőségbiztosításban. 

- szakmai disszeminációs, tanácsadói, döntés-előkészítő, illetve információ-
szolgáltatási feladatok ellátása:  
- reálgazdasági és külgazdasági elemző, tanácsadó feladatok ellátásával, 

trendkutatással, továbbá gazdasági adatszolgáltatási és vezetői információs 
feladatokkal, a közép-európai és keleti nyitáshoz kapcsolódó gazdasági és 
stratégiai kapcsolatok megalapozásának elemzési, adatszolgáltatási támogatása; 

- egyes szakmai folyóiratok és hírlevelek, valamint tematikus sajtófigyelők 
(például: Falu Város Régió szakmai folyóirat; Területfejlesztési Hírlevél, 
Turizmus és Szabadidő Gazdaság Sajtófigyelő, Latin-Amerikai Sajtófigyelő, 
ESPON Hírlevél) összeállítása, publikálása és kiadása; 

- részvétel egyes jogszabályok (például: turizmus törvény, szabad vállalkozási 
zónák, Versenyképességi Szerződés) szakmai és stratégiai megalapozásában. 

- nemzeti kontaktponti és nemzetközi projektfeladatok ellátása: 
- az ESPON nemzetközi területi tervezési és kutatási hálózat hazai kontaktponti 

feladatainak ellátása; 
- nemzetközi projektfeladatok menedzsmentje (például: EURUFU, CLUSTRAT, 

ATTRACT-SEE, ADAPT2DC). 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény az NTH 2013. évi eredeti kiadási előirányzatát 1 167,3 millió 
forintban állapította meg. Az évközi változások eredményeként az NTH 2013. évi 
módosított kiadási előirányzata 1 752,6 millió forint volt, mely 1 262,2 millió 
forintban teljesült, s ily módon a felhasználás 72,0 %-os. A finanszírozást 93,7 %-ban 
költségvetési támogatás biztosította.  
 
Tekintettel arra, hogy az NTH működését 2012-ben kezdte meg, a 2013. évi kiadási 
előirányzatok teljesítési adatai a 2012. évi tényadatokhoz képest jelentős eltérést 
mutatnak.  
 
Az NTH 2013. évi költségvetési előirányzatait, továbbá azok teljesítésének alakulását 
az alábbi táblázat mutatja: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
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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 465,3   1 167,3   1 167,3   1 752,6   1 262,2    271,3% 72,0% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

285,5   630,0   630,0   657,3   465,4   163,0% 70,8% 

Bevétel 0,0   0,0   0,0   34,8   34,5    - 99,1% 
Támogatás 999,9   1 167,3   1 167,3   1 183,2   1 183,2   118,3% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

0,0   0,0   0,0   534,6   534,6    - 100,0% 

Létszám (fő)  52** 100* 100   82 88** 169,2%- 107,3% 
 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzat-módosítások kormányzati, irányító szervi és intézményi hatáskörben az 
alábbiak szerint történtek: 

millió forintban, egy tizedessel   fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. 
törvény szerinti 
előirányzat 

1 167,3   0,0   1 167,3   630,0   100   

Módosítások 
jogcímenként  

           

 - Zárolás, 
csökkentés 
1259/2013. (V. 13.) 
Korm. határozat 
alapján zárolás, 
1968/2013. (XII. 
17.) Korm. határozat 
alapján csökkentés 

-23,3   0,0   -23,3   0,0   0   

 - NTH-tól NGM 
igazgatás részére 
átadott létszám  

0,0   0,0   0,0   0,0   -18   

 - Maradvány 534,6   534,6   0,0   0,6   0   
 - Bevétel 34,8   34,8   0,0   18,1   0   
 - Átvétel másik 
címről, alcímről 

39,2   0,0   39,2   8,6   0   
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2013. évi módosított 
előirányzat 

1 752,6   569,4   1 183,2   657,3   82   

 
Kormányzati hatáskörben az 1259/2013 (V. 13.) Korm. határozat alapján az NTH 
2013. évi költségvetési támogatási előirányzataiból 23,3 millió forint összegű zárolás 
történt az intézményi beruházási kiadási előirányzatához kapcsolódóan. 
 
Irányító szervi hatáskörben a Duna Transznacionális Együttműködési Program közös, 
nemzetközi intézményrendszerének kialakításához szükséges feladatok ellátása 
érdekében az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozattal összefüggésben az NTH 2013. 
évi kiadási és támogatási előirányzatának módosítására került sor, összesen 39,2 millió 
forint összegben (8,6 millió forint személyi juttatások; 2,3 millió forint munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 28,3 millió forint dologi kiadások). 
Szintén irányító szervi hatáskörben 2,0 millió forint többletbevétel került 
előirányzatosításra a dologi kiadások előirányzatán keletkező többletkiadás fedezete 
céljából. 
 
Az összes intézményi hatáskörben történt módosítás 567,4 millió forint volt. Ebből 
32,8 millió forint uniós projektek támogatásaiból adódott. A 2012. évben képződött 
maradvány 534,6 millió forint volt, melyből Korm. határozatok alapján 2013. évben 
átadásra került 482,0 millió forint államháztartáson belüli szervek részére. Az egyéb 
intézményi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítások a kiadási előirányzatok belső 
struktúráját érintették, kiadási előirányzatok főösszegét nem változtatták. 
 
Létszám  
 
Az NTH engedélyezett létszámkerete 2013. január 1-jén 100 fő, a munkajogi 
nyitólétszám 95 fő volt. Évközben irányító szervi hatáskörben az NTH engedélyezett 
létszámkerete 18 fővel csökkent fokozatos ütemezéssel. 2013. december 31-én az 
engedélyezett létszámkeret 82 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 88 fő, 
tartósan üres álláshely nem volt. 
 
Személyi juttatások  
 
Az NTH költségvetése 2013-ban 630,0 millió forint eredeti előirányzatot biztosított 
személyi juttatásokra, amely év közben 657,3 millió forintra változott. Az előirányzat 
az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat végrehajtása és az intézményi belső 
átcsoportosítás következtében 27,3 millió forinttal nőtt. A teljesítés 465,4 millió forint 
volt, a felhasználás 70,8%-os.  
 
A Duna Transznacionális Együttműködési Program közös, nemzetközi 
intézményrendszerének kialakításához szükséges feladatok ellátása érdekében az 
1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat alapján 8,6 millió forinttal került megemelésre 
az előirányzat. Ezen összegből 2013-ban 0,3 millió forint kiadás teljesült.  
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További növekedést az előző évi maradvány előirányzatosítása okozott 0,6 millió 
forint összegben és 18,1 millió forint összegű emelkedést az uniós programokhoz 
kapcsolódó bevétel indokolt. 
 
A 2013. évi elemi költségvetés az engedélyezett 100 fő illetményének számításával 
készült el, a létszámcsökkentés hatása azonban jelentős megtakarítást eredményezett a 
személyi juttatások előirányzatán, ezt mutatja a 70,8%-os teljesítés. 
 
A személyi juttatások előirányzatának tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
valósult meg: 
 
A rendszeres személyi juttatás összege 412,5 millió forint, amely a személyi juttatások 
döntő részét, 88,6%-át képezi. A rendszeres személyi juttatások összegéből kerültek 
finanszírozásra az alapilletmények, bérek, illetménykiegészítések, nyelvpótlékok, 
illetménypótlékok.  
 
A nem rendszeres személyi juttatásokra kifizetett 47,0 millió forint a cafetériára (12,9 
millió forint) és az egyéb jogcímeken jelentkező kiadásokra nyújtott fedezetet.  Ez 
utóbbiak közül a legjelentősebb kifizetések a napidíjak (1,6 millió forint), biztosítási 
díjak (1,2 millió forint), közlekedési költségtérítések (11,7 millió forint), ruházati 
költségtérítések (9,4 millió forint) voltak. Helyettesítési díjakra 4,4 millió forintot, 
külső személyi juttatásokra közel 6,0 millió forintot fordított az NTH. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes 
körűen biztosított volt. A 170,1 millió forint eredeti előirányzat – a személyi juttatások 
előirányzat-módosításával összhangban – 178,1 millió forintra módosult. Az 
előirányzat-teljesítés összege 123,2 millió forint. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2013. évi előirányzata 265,0 millió forint, a módosított előirányzat 
363,6 millió forint volt, a teljesítés pedig 186,5 millió forintban realizálódott. 
 
Irányító szervi hatáskörben történt módosítás összege 30,3 millió forint volt: 
- az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozattal összefüggésben 28,3 millió forinttal, 
- intézményi működési bevétel előirányzatosítása 2,0 millió forinttal 

növelte a dologi kiadások előirányzatát. 
 
További növekedést okozott az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás 68,3 
millió forint összegben. Ebből az előző évi előirányzat-maradvány 47,4 millió forint, 
az uniós programok által biztosított forrás 9,8 millió forint volt. 
 
A dologi kiadások előirányzatának teljesítése különösen az alábbiak szerint történt: 
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Készletbeszerzésekre 2,0 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 40,8 millió 
forintot, áfa befizetésre közel 33,1 millió forintot, kiküldetésekkel kapcsolatos 
kiadásokra 11,0 millió forintot költöttek.  
 
A szolgáltatási kiadások 73,0 millió forintba kerültek, melyek döntően az 
üzemeltetéssel összefüggésben jelentkeztek. Az intézmény elhelyezése az 1051 
Budapest, Kálmán I. u. 2. sz., valamint az 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. sz. alatt, 
az NGM használatában lévő épületben valósult meg, a NISZ Zrt. és a KEF által 
biztosított ellátások igénybevételével, 2012. július 1-től kezdődően. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
Az NTH 2013. évi költségvetése 102,2 millió forint előirányzatot tartalmazott az 
intézményi beruházási kiadások fedezetére. A rendelkezésre álló keret az intézmény 
elhelyezését szolgáló bérlemény várható beruházási kiadásai forrásának biztosítását 
szolgálta az intézményi költségvetés szerint. A kormányzati hatáskörben történt 
zárolás és az intézményi átcsoportosítás következtében a módosított előirányzat 70,3 
millió forintra csökkent. A tényleges elhelyezés egész évben az NGM használatában 
lévő épületekben valósult meg, ezért a felhasználás mindössze 3,8 millió forintban 
realizálódott főként immateriális javak beszerzéséből adódóan.  
 
Bevételek 
 
Az NTH-nak eredeti bevételi előirányzata nem volt. Az engedélyezett 2,0 millió forint 
többletbevétel a munkavállalók által visszafizetett költség visszatérítésekből (telefon 
keret túllépésből), valamint a külföldi kiküldetések repülőjegyeinek EU által történő 
megtérítéséből keletkezett.  
 
A támogatásértékű működési bevétel módosított előirányzata 32,8 millió forint, mely 
az NTH európai uniós projektjeinek elő- és utófinanszírozott támogatásait tartalmazza, 
ennek teljesülése 100 %-os. 
 
Támogatás 
 
Az NTH költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 1 167,3 millió forint, amely 
az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásával 23,3 millió forinttal csökkent, 
majd a Duna Transznacionális Együttműködési Program intézményrendszerének 
előkészítéséhez szükséges forrás átcsoportosítása után 39,2 millió forinttal nőtt. A 
teljesült költségvetési támogatás összesen 1 183,2 millió forint volt. 
 
Követelés 
 
Az NTH 2013. évben mindösszesen 42,0 ezer forint követelésállománnyal 
rendelkezett.  
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Maradvány 
 
Az NTH 2012. évi gazdálkodása során 534,6 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett, melyből 53,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
2013-ban 1,2 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás került kimutatásra. A 2012. 
évi maradványból – a Kormány döntését követően – összesen 482,0 millió forint került 
átadásra 2013. év folyamán, melyből 371,7 millió forint működési célú, 110,3 millió 
forint felhalmozási célú pénzeszközátadás volt. 
 
Az NTH 2013. évi gazdálkodása során 490,1 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 127,3 millió 
forint, a lekötetlen maradvány 362,8 millió forint.  
 
A személyi juttatások maradványa nagyrészt kötelezettségvállalással nem terhelt, 
170,4 millió forint összegben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 
21,5 millió forint, amely egy része magánszeméllyel kötött és még nem teljesült 
megbízási szerződések díjából adódik. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában kötelezettségvállalással terhelt 4,0 
millió forint, amely egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó, továbbá 
szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettséghez kapcsolódik. 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának maradványa 177,0 millió forintot 
tesz ki, melyből 101,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 
legfőbb elemei: áthúzódó szállítói tartozások, a szerződéskötések év végén történő 
realizálódása, áfa-ból és rehabilitációs hozzájárulásból eredő fizetési kötelezettség.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának maradványa 66,5 millió forint, amely 
összegből áthúzódó szerződéses kötelezettségvállalás nem keletkezett. 
 
A Duna Transznacionális Együttműködési Program közös, nemzetközi 
intézményrendszerének kialakításához kapott 39,2 millió forint támogatásból 27,3 
millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
3. Egyéb 
 

Vagyoni helyzet   
 
A 2013. december 31-i mérlegfőösszeg 497,2 millió forint, melyből 408,7 millió forint 
a pénzeszközök értéke.  
 
A mérlegben a befektetett eszközök értéke 7,0 millió forint volt (a 2012. évi 5,9 millió 
forinthoz képest), melyből 6,9 millió forint az immateriális javak, azon belül a 
szoftverek értékét jelenti. A gépek, felszerelések értéke 0,1 millió forint. 
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AZ NTH gazdálkodása kiegyensúlyozottan, a jogszabályokat és belső szabályzatokat 
betartva folyt, likviditási és egyéb pénzügyi probléma a beszámolási időszakban nem 
merült fel. 
 
Uniós projektek az NTH-nál 
 
Az NTH az alábbi nemzetközi projektekben vett részt: 
 
Az EURUFU projekt (European Rural Futures - New opportunities to secure the 
provision of public services in rural cities and municipalities) keretében kidolgozta a 
közös stratégiát, benchmarking rendszert, forgatókönyveket dolgozott ki a 
partnerrégiókra és Közép-Európára vonatkozóan, konzorciumtalálkozót szervezett, 
melyen részt is vett (Mór, 2013. május 14-15). 
 
A CluStrat projekt (Boosting innovation through new cluster concepts in support of 
emerging issues and cross-sectoral themes) kapcsán regionális workshopot és nemzeti 
konferenciát szervezett, melyen részt is vett (2013. január 22-23, Sopron), a 
horizontális témákat illetően interjúkat folytatott le. 
 
Az ATTRACT-SEE (Assessing Territorial Attractiveness in SEE) projekt kapcsán 
továbbgondozta a szakpolitikai koordinációs kézikönyvet, megszervezte az 1. nemzeti 
workshopot, biztosította a szükséges adatszolgáltatást, véleményezést, részt vett a 
partnertalálkozón (2013. április, Bécs). 
 
Az ADAPT2DC (Adaptation to demographic change) projekt kapcsán a Work Packing 
(WP) vezetőjeként kidolgozta a WP6 munkacsomagot, biztosította a szükséges 
adatszolgáltatás a WP 3 feladatokban, részt vett a projekttalálkozón (2013. június 10-
13, Krakkó), a projekt keretében megrendezte az NTH első nemzetközi konferenciáját. 
 
Közreműködött a V 4+2 országok területfejlesztési együttműködési feladataiban, 
véleményezte a kapcsolódó anyagokat. A Közös Területfejlesztési Stratégia 
dokumentumot és Miniszteri Következtetések dokumentumot továbbgondozta, részt 
vett és előadást tartott a találkozókon (2013. március Budapest, 2013. június Prága). 
 
Az NTH 2013. évben 6,5 millió forint összegű európai uniós támogatásban részesült a 
fenti utófinanszírozott projektek keretében. A projektekhez kapcsolódóan további 26,3 
millió forint összegű hazai társfinanszírozási támogatást kapott előlegként.  
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14. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 307387 
Honlap: www.nfh.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az NFH a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alatt működő központi 
hivatal. Az NFH alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 
18.) Korm. rendelet határozza meg.  
 
Az NFH piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 
LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 
(I. 18.) Korm. rendelet, illetve a különböző ágazati – termékspecifikus – jogszabályok 
alapján látja el. 

 
Fentieken túl az NFH feladat- és hatáskörébe tartozó – főbb – ügyköröket az alábbi 
jogszabályok határozzák meg: 
- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény; 
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény; 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény; 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény; 
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény; 
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény; 
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény; 
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény; 
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 

 
A 2013-ban lefolytatott 47 témavizsgálat során a fogyasztóvédelmi felügyelőségek – 
az NFH szakmai iránymutatásainak megfelelően – 37 277 ellenőrzést végeztek. Az 
elvégzett vizsgálatok során észlelt hiányosságok 30,6 %-os kifogásolási arányt 
eredményeztek.  
 
2013-ban az első fokon eljáró fogyasztóvédelmi felügyelőségek 3 778 db 
fogyasztóvédelmi bírságot kiszabó határozatot hoztak, melyben összesen 945 923 800 
forint bírság került megállapításra. Az NFH, mint másodfokú szerv 2013. évben közel 
13 000 ügyiratforgalmat bonyolított, ebből a fellebbezések száma 1 246 volt.  
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A kormányzati stratégia részét képező rezsicsökkentés kiemelt feladatokat jelentett az 
NFH részére. Az NFH a 2013-ban végrehajtott jogszabály-módosítások 
eredményeképpen a lakossági fogyasztók, illetve felhasználók tekintetében 
valamennyi közszolgáltatási területen (villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-
szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, kéményseprő-ipari közszolgáltatás) 
széles hatásköri jogosítványokat kapott.  A rezsicsökkentés megvalósulásának nyomon 
követésében fontos szerepet kapott az NFH: a lakossági földgáz-, villamosenergia- és 
távhőszolgáltatás díjcsökkentésének ellenőrzésére létrehozott munkacsoport ülésein az 
NFH képviselői aktívan részt vesznek, továbbá a közműtörvény előkészítési 
munkálataiban is fontos szakmai feladatokat látnak el. 
 
A 10%-os rezsicsökkentés megfelelő érvényesítése érdekében valamennyi  
földgázszolgáltató és hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet folyamatos 
vizsgálata valósult meg. A 2013. évben több mint 900 hatósági eljárás indult földgáz- 
és villamosenergia közszolgáltatókkal szemben egyedi ügyekben, ebből csaknem 800 
esetben került sor fogyasztóvédelmi bírság kiszabására. 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény elfogadásával és hatályba 
lépésével lehetővé vált a dohánytermékek széleskörű kiskereskedelmi 
beszerezhetőségének ellenőrzése, illetve a dohánytermékek megjelenésének korlátok 
közé szorítása.  Magyarország komoly lépéseket tett a dohányzásnak a fiatalkorúak 
körében történő visszaszorítása, közép- és hosszútávon az egész magyar társadalom 
közegészségügyi állapotának javítása érdekében. 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján az NFH 2013-ban is megőrizte  az először 2012-
ben elért  1. helyezést a veszélyes termékek felkutatásában mutatott tagállami 
aktivitást mutató RAPEX rendszer listáján. Magyarország 2013-ban összesen 276 
riasztást küldött a rendszerbe, amelyből 267 súlyosan veszélyes, 4 db közepes, illetve 
nagy kockázatú termék volt, míg 5 bejelentést információként továbbított.  
 
Az NFH a vizsgálatai során kiemelt figyelmet szentelt 2013. évben a legfiatalabbak 
életének, testi épségének és egészségének a védelmére, melyet lehetővé tett az 
ellenőrzött termékek körének jelentős kibővülése. 
 
A hagyományos fogyasztóvédelmi ellenőrzési területek közül – az energiaszolgáltatók 
és a dohányboltok ellenőrzése mellett – kiemelt figyelmet kaptak a kereskedelmi  
szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatos ellenőrzések, az árubemutatóval 
egybekötött termékértékesítési tevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, az 
idegenforgalmi főszezonban végzett ellenőrzések, az elektronikus kereskedelmi 
tevékenység ellenőrzései is. 
 
A magyar Európai Fogyasztói Központ (EFK) 2011. január 1. óta az NFH 
szervezetében végzi tevékenységét. A nemzetközi szervezetekben való hatósági 
részvételhez köthető tevékenységek körében kiemelkedik az Antwerpenben, a 
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Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Végrehajtó Hálózat (ICPEN) éves konferenciáján 
megtartott előadás, valamint a Legjobb Gyakorlatok Workshopon (Best Practices 
Workshop) a „Játékok gyermekeknek” szekcióban  a nagy múltú angol 
partnerszervezet, az Office of Fair Trading (a továbbiakban: OFT) felkérésére  a NFH 
új kezdeményezéseként bemutatott Okoskosár honlap bemutatása, mely 48 ország 
fogyasztóvédelmi hatóságának képviselői jelenlétében történt. 
Az Okoskosár elnevezésű interaktív honlap népszerűségének köszönhetően 2013-ban 
elkészült az Okosbolt című táblás társasjáték, valamint elindult az 
energiatakarékosságra, a háztartásokban keletkező költségek csökkentésére, a 
környezetvédelmi szempontokra, a biztonságos termékvásárlásra és a tudatos 
fogyasztásra nevelő Okosotthon nevű honlap is. 
 
Az NFH 2013-ban számos európai kezdeményezésű és hazai társfinanszírozású 
pályázaton vett részt. 
 

2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzata a tárgyévben 880,0 millió forint volt, amely 
az év során 1 058,5 millió forintra módosult és a teljesítés 1 056,9 millió forintban 
alakult.  
 
Előirányzatok levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

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 1 140,0   880,0   880,0   1 058,5   1 056,9   92,7% 99,8% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

591,0   548,1   548,1   542,1   541,5   91,6% 99,9% 

Bevétel 121,2   18,8   18,8   185,5   184,8   152,5% 99,6% 
Támogatás 920,5   861,2   861,2   871,1   871,1   94,6% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

100,2   0,0   0,0   1,9   1,9   1,9% 100,0% 

Létszám (fő)  134** 134* 134   134 129** 96,3% 96,3% 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
  

2095



millió forintban, egy tizedessel    fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. 
törvény szerinti 
előirányzat 

880,0   18,8   861,2   548,1   134   

Módosítások 
jogcímenként  

           

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. 
évi kompenzáció 

2,7   0,0   2,7   2,2   0   

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 
prémiumévek 
program 

7,2   0,0   7,2   5,6   0   

 - Maradvány 1,9   1,9   0,0   0,0   0   
 - Bevétel 166,7   166,7   0,0   31,3   0   
 - Előirányzatok 
közötti átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -45,1   0   

2013. évi módosított 
előirányzat 

1 058,5   187,4   871,1   542,1   134   

 
Az eredeti kiadási előirányzatok összesen 178,5 millió forinttal módosultak. Ebből a 
kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások összege 9,9 millió forint volt, mely a 
2013. évi bérkompenzációra és a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira 
kapott támogatást tartalmazza.  
Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás 32,5 millió forint összegben történt, a 
keletkezett többletbevétel felhasználása került engedélyezésre. 
A kiadások fedezetére további forrást jelentett az intézményi hatáskörben módosított 
maradvány, valamint a kormányhivatalok részére továbbszámlázott szolgáltatási 
díjakból befolyt bevétel. 
 
A rendelkezésre álló forrásokat tovább növelte az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. 
határozat alapján biztosított 81,0 millió forint bevétel (maradvány-átcsoportosítás), 
valamint az 38,7 millió forint összegű uniós feladatokra kapott bevétel. 
 
Létszám 
 
A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 134 fő volt, üres álláshellyel nem 
rendelkezett az NFH 2013. december 31-én. 
 
A nyitólétszám 134 fő, a munkajogi létszám szintén 134 fő, az átlagos statisztikai 
állományi létszám 129 fő volt. 
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Az év folyamán változást okoztak a létszám összetételében az államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat szerinti 
funkcionális és vezetői létszámarányok betartása érdekében történt szervezeti 
átalakítások, melynek következtében több vezetői státusz megszűnt. 
 
A képzettség szempontjából 121 fő rendelkezik főiskolai vagy egyetemi, 13 fő 
érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel. A létszámon belüli képzettségi arány az 
előző évhez képest pozitív irányba mozdult el. 
 
Személyi juttatások 
 
Az NFH költségvetése 2013-ban 548,1 millió forint eredeti előirányzatot biztosított 
személyi juttatásokra, amely évközben 542,1 millió forintra csökkent, a teljesítés 
összege 541,5 millió forintban alakult, amely 99,9%-os teljesítést jelent. 
 
Kormányzati hatáskörben a 2013. évi bérkompenzációra 2,2 millió forintot, a 
prémiumévek programban résztvevők juttatásainak fedezetére 5,6 millió forintot 
kapott az NFH. Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az intézmény 18,2 
millió forintot kapott a 2013. évi cafetéria rendszer biztosítására.  
 
További változást okozott az előirányzat terhére, a dologi kiadások javára intézményi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás, melynek következtében 542,1 
millió forintra csökkent a módosított előirányzat. 
 
A rendszeres személyi juttatásokra 461,5 millió forintot költöttek. A személyi 
juttatásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő 
kifizetések jelentik, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 85,2%-os arányt 
jelent. A rendszeres személyi juttatás összegéből kerültek finanszírozásra az 
alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az illetménypótlékok.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások összege 65,5 millió forint, melyen belül 3,5 
millió forint végkielégítésre és 4,7 millió forint jubileumi jutalomra került kifizetésre a 
2013. évben. A törvényi előírásoknak megfelelően jutalom folyósítására nem került 
sor 2013. évben. 
 
A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra, 
melynek mértéke 200 000 forint/fő/év. Ezen belül étkezési hozzájárulás címén 
kifizetett összeg 16,2 millió forint, az üdülési hozzájárulás 0,5 millió forint volt. 
Közlekedési költségtérítésre az NFH 8,8 millió forintot, míg szociális jellegű 
juttatásokra 2,6 millió forintot fordított.  
 
A külső személyi juttatások teljesítése 14,5 millió forintot tartalmaz, amely az uniós 
pályázatokkal összefüggő megbízási szerződések alapján kifizetett összegeket jelenti.   
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 148,0 millió forint volt, mely év közben  a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban  141,4 millió forintra változott. A kiadások 
a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-ban teljesültek.  
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2013. évi előirányzatát 163,9 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény. A módosított előirányzat 312,7 millió forintra növekedett, a 
teljesítés 311,8 millió forintban realizálódott. 
 
Az előirányzat alakulásának főbb tételei:  
 
Irányító szervi hatáskörben 32,5 millió forinttal növekedett az előirányzat a 
többletbevételek előirányzatosítása miatt. Az irányító szervi engedély alapján ezen 
összeget az épület üzemeltetési, fenntartási költségeinek fedezetére fordították. 
 
Az előirányzat összegét az előző évi maradvány 1,9 millió forinttal növelte. 
 
Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az NFH 26,2 millió forint működési 
célú támogatásértékű bevételt kapott, melyet a dologi kiadásokon belül kis értékű 
tárgyi eszközök (informatikai) beszerzésére fordítottak. 
 
A dologi kiadások előirányzatát tovább növelte a saját hatáskörben végrehajtott 
módosítás, mely egyrészt a személyi juttatások terhére történt, másrészt az uniós 
pályázatok költségeinek finanszírozásával kapcsolatos. 
 
Készletbeszerzésre 27,5 millió forintot fordítottak, melyből a legnagyobb tételeket az 
irodaszer, nyomtatvány, folyóirat beszerzésére fordított kiadások tették ki. Ezek főként 
az NFH tevékenységébe illő információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, 
szóróanyagok kiadásait jelentik. A készletbeszerzések részét képezik továbbá az 
üzemanyag beszerzésére fordított kiadások is, amelyek szintén jelentős arányt 
képviselnek. 
 
Kommunikációs szolgáltatásokra 34,1 millió forintot költöttek, amely magában 
foglalja az adatátviteli célú és nem adatátviteli célú távközlési díjakat. 
 
A szolgáltatási kiadások 114,7 millió forintba kerültek, melynek többségét a 
gázenergia-szolgáltatási díjak, víz- és csatorna díjak, karbantartási szolgáltatások díjai, 
valamint az egyéb üzemeltetési díjak teszik ki. Az áfa befizetések összege 57,9 millió 
forintba, adók, díjak befizetése 18,6 millió forintba került. 
 
A külföldi kiküldetésre fordított 10,5 millió forintos kiadások nagy része az EU-s 
kötelezettségekből fakadt. EU-s bizottsági üléseken szakértőként, állandó 
meghívottként vett részt az intézmény. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a 
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különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetőség. 
Több esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet megtérítette. 
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
Az intézményi beruházások eredeti előirányzatán 10,0 millió forint szerepelt, amely az 
év során 13,4 millió forintra módosult. A teljesítés 100%-ban megtörtént. 
 
A többletbevétel előirányzatosítása 3,4 millió forinttal növelte a rendelkezésre álló 
forrást.  
 
A felhasználás gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére (9,4 millió forint) és 
szellemi termékek, licenc jogok vásárlására (4,0 millió forint) történt. 
 
Felújítás 
 

A költségvetési törvény 10,0 millió forint összegű felújítási előirányzatot tartalmazott, 
amely intézményi hatáskörben történt módosítás útján 48,9 millió forintra növekedett, 
a teljesítés 100%-ban realizálódott. 
A növekedést az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat végrehajtása során kapott forrás 
indokolja. A felhasználás épületjavítási munkálatok és épületgépészeti feladatok 
elvégzésére történt.  
 
Bevételek  
 
Az NFH eredeti intézményi működési bevételi előirányzatát 10,0 millió forintban 
állapította meg a költségvetési törvény, amely az év során 32,5 millió forinttal került 
megemelésre az intézmény többletbevétel előirányzatosítására vonatkozó kérelme 
alapján, irányító szervi hatáskörben. 
 
A módosított bevételi előirányzat 2013. évben így összesen 42,5 millió forint volt, a 
teljesítés 44,8 millió forintban realizálódott. 
 
Az intézményi bevételek a kormányhivataloknak továbbszámlázott közüzemi 
szolgáltatásokból, illetve a magáncélú mobiltelefon használat térítéséből származó 
bevételeket tartalmazza. 
 
Az intézmény többletbevétele a Budapest, VIII. József krt. 6. szám alatti épület 
földszinti irodahelyiségeinek bérbeadásából származott. 
 
A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 8,8 millió forint volt, amely 7,7 millió 
forintban teljesült, 12,5%-kal alacsonyabban a módosított előirányzatnál. A vevői 
reklamációval kapcsolatos vizsgálati tevékenység csökkenésének oka, hogy nem csak 
az NFH végezhet ilyen vizsgálatokat, illetve szakvéleményük elfogadása nem kötelező 
jellegű.  
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A támogatásértékű működési bevételek – módosított 7,2 millió forint összegű –
előirányzata 70,8 millió forintban teljesült, amely az EKOP program és az 1356/2013. 
(VI. 24.) Korm. határozat alapján működési célra kapott támogatást tartalmazza. 
 
A működési célú pénzeszközátvétel 10,9 millió forintban valósult meg, melyek az 
uniós pályázatokra kapott támogatásokat foglalják magukba (IECCD, Európai 
Fogyasztó Központ, EKOP, ÁROP). 
 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése 50,6 millió forint, melynek fő 
tétele a 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján felhalmozási célra kapott összeg 
(45,0 millió forint). 
 
Támogatás 
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 861,2 millió forint, mely év végére 
871,1 millió forintra módosult, a teljesítés 100%-os. 2013. évben az NFH 82,4%-ban 
költségvetési támogatásból gazdálkodott. 
 
A támogatás összege 9,9 millió forinttal növekedett, melyet a kormányzati hatáskörben 
történt, a központi költségvetés céltartaléka terhére a foglalkoztatottak 2012. évi 
kompenzációjára, valamint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek 
megtérítésére kapott többlettámogatás indokol. 
 
Maradvány 

 
2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1,9 millió forint volt. 
A felhasználás a dologi kiadások finanszírozására történt.  
 
A 2013. évben a dologi kiadások előirányzatán keletkezett 0,9 millió forint 
előirányzat-maradvány, mely kötelezettségvállalással terhelt. A jóváhagyást követően 
a maradványt a weboldal karbantartási díj (345,0 ezer forint), vegyszerek (127,0 ezer 
forint), hulladékelszállítás (80,0 ezer forint), kalibrálás (55,0 ezer forint), 
szennyvízelvezetés (35,0 ezer forint), portaszolgálati díj (219,0 ezer forint) fedezetére 
fordítja az intézmény.  
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 

Az immateriális javak nyitó állománya 23,7 millió forint. A változásokat az évközi 
selejtezések, valamint az értékcsökkenés elszámolása okozta, ezért a záró állomány 
11,0 millió forintra csökkent. 
 
Az ingatlanok nyitó állománya 656,0 millió forint, az évközi változást az értéknövelő 
felújítás okozta 45,5 millió forint értékben, értékcsökkenés elszámolása 1,0 millió 
forint összegben történt. Így a záró állomány 700,5 millió forint. 
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A tárgyi eszközök nyitó állománya 792,8 millió forint, záró állomány 784,0 millió 
forint. Az évközi változás az értékcsökkenés elszámolásából adódott.  
 
Gépek, berendezések, felszerelések nyitó állománya 127,0 millió forint, záró állomány 
77,0 millió forint. Túlnyomó részben számítástechnikai eszközök selejtezése történt 
(monitor, számítógép, nyomtató, notebook), melyre a nem megfelelő, illetve 
használhatatlan állapotuk, vagy a javítási költség aránytalanul magas volta miatt került 
sor. A csökkenést indokolja továbbá az értékcsökkenési leírás. A selejtezés értéke 8,2 
millió forintot, az értékcsökkenés elszámolásának értéke 54,5 millió forint tett ki.  
 
Uniós projektek az NFH-nál  
 
Az NFH 2013-ban számos európai kezdeményezésű és hazai társfinanszírozású 
pályázaton vett részt. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki, mint 2013-ban 
megvalósuló, nyertes projektek: 
 
1. Fuaba: Follow-up action to the ‘Building a European Internet Enforcement 
Capability’ (BEIEC) Activity-FUABA 
Az angol OFT által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony 
fellépésekről szóló NFH pályázati anyag olyan meggyőzőre sikerült, hogy a 
konzorcium 123 502,0 euró összegű EU támogatást nyert el. A projekt 2012 
januárjában indult és 13 hónapon keresztül tart, melyben 15 ország 16 hatósága vesz 
részt. 
A projekt időtartama 2012. január 1.-2013. január 31. 
 
2. Joint Action on Cooperation between PROSAFE and the General Administration of 
Quality, Supervision and Quarantine (AQSIQ) of the People’s Republic of China in 
the Field of Consumer Product Safety 
A PROSAFE által koordinált projekt, melyben EU tagállamok piacfelügyeleti és 
fogyasztóvédelmi hatóságai, köztük az NFH és a kínai állam hasonló hatáskörrel 
rendelkező hatósága vesz részt. A projekt célja kínai-európai tapasztalatcsere, 
konferenciák, közös ellenőrzések megvalósítása, valamint a kínai hatóság tájékoztatása 
az EU elvárásairól. 
A projekt időtartama 2012. január 1.-2013. június 30. 
 
3. Internet Enforcement:Continued Coordination and Delivery (IECCD)  
Az angol Office of Fair Trading (OFT) által koordinált internetes jogsértésekkel 
szembeni hatékony fellépésről szóló projekt, melyben az NFH mellett 14 további 
partnerország vesz részt. A projekt elsődleges célja az e-kereskedelem 
stratégiaorientált megközelítésének kialakítása, a határokon átnyúló internetes 
jogsértések elleni eredményesebb fellépés elérése érdekében, valamint a tagországi 
tapasztalatok cseréje, átadása. A projekt szorosan kapcsolódik a korábbi CPC-n belül 
megvalósult internetes jogalkalmazással összefüggő közös akcióhoz (BEIEC és 
FUABA, utóbbiban az NFH is részt vett), melynek során a kompetens hatóságok 
közös tapasztalatcserén keresztül erősítették meg együttműködésüket. 
A projekt időtartama: 2013. január 1.-2014. január 31. 
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4. European Unfair Terms Strategy (EUTS) 
Az angol OFT által koordinált tisztességtelen általános szerződési feltételekkel 
szembeni hatékony fellépésről szóló projekt, melyben az NFH mellett 12 tagállam 
fogyasztóvédelmi hatósága vesz részt. 
A tisztességtelen általános szerződési feltételek alkalmazása az internetes 
kereskedelemnek köszönhetően sok esetben határokon átívelő. A projekt célja a 
jogsértésekkel szembeni eredményesebb fellépés, a tagországi tapasztalatok 
átadásával. 
A projekt időtartama: 2013. január 1.-2014. január 31. 
 
5. Máltai szakértői csereprogram 
Az Európai Bizottság Fogyasztói-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó 
Ügynöksége (Consumers, Health and Food Executive Agency - CHAFEA) által 
támogatott EU tagállamok fogyasztóvédelmi (CPC exchange) és piacfelügyeleti 
(GPSD exchange) hatóságai közötti szakértői csereprogram, melynek célja, hogy a 
tagállamok hatóságainál dolgozó tisztségviselők meghatározott időt töltsenek el a 
fogadó hatóságnál és tapasztalatokat cseréljenek. 
A projekt időtartama: 2013. november 27.-2013. december 3. 
 
6. EKOP-1.A.2-2012-2012-0022  
Szolgáltatás-ellenőrzési és piacfelügyeleti szakrendszer-fejlesztés és eszközpark 
korszerűsítés az NFH-nál. 
A projekttel az NFH egyik célja az elavult hardvereinek és irodai dobozos 
szoftvereinek cseréje, a másik fő cél információs szakrendszerek kifejlesztése, illetve 
továbbfejlesztése, mely a piacfelügyeleti és szolgáltatás-ellenőrzési tevékenységeket 
érinti a megyei felügyelőségek és az NFH munkája során, valamint az egyes 
határozatok kötelező nyilvánosságra hozását oldja meg automatikus informatikai 
eszközzel. A szakrendszerek mellett megtörténik egy adattárház és jelentéskészítő 
rendszer kifejlesztése is. 
A projekt időtartama: 2013. március 1.-2014. június 30. 
 
7. EKOP-2.A.2-2012-2012-0008  
Az NFH által nyújtott online szolgáltatások és ügyfélkapcsolati rendszer integrációja 
és továbbfejlesztése 
A projekt a meglévő interaktív felületek és a nyújtott szolgáltatások integrálását, 
korszerűsítését, továbbfejlesztését és az állampolgárok, fogyasztók gyorsabb, 
hatékonyabb és egyszerűbb kiszolgálását célozza. 
Lehetővé válik az online információkérés és panaszbejelentés elektronikus úton 
történő zökkenőmentes fogadása, intézése, továbbítása és megválaszolása akár 
mobileszközökön is.  
A telefonos ügyfélszolgálat – részben automata eszközök segítségével  24 órában lesz 
képes biztosítani a legfontosabb információkhoz való hozzáférést. 
A projekt időtartama: 2013. október 1.-2014. szeptember 30. 
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8. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0025  
Intézményi struktúrafejlesztés az NFH-nál. 
A projekt általános célja a belső működés hatékonyságának javítása, amely az alábbi 
területeket tartalmazza: 
- a szervezet teljesítményének mérését és értékelését a szervezetre testre szabott 

teljesítményindikátorok segítségével, 
- működőképes belső folyamatok kialakítását és továbbfejlesztését, 
- a szervezeti tudás hatékony feltérképezését, kiaknázását és megtartását, valamint 
- a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó és önértékelő és 

önfejlesztő szervezeti gyakorlat és szervezeti kultúra kialakítását. 
A projekt időtartama: 2013. november 1.-2014. április 30. 
 
9. ÁROP-1.A.4-2012-2012-0017  
Konzisztens adatkezelés kialakítása és az annak fenntartásához szükséges 
igazgatásszervezési változások végrehajtása az NFH szakrendszereinél 
 
A projekt célja, hogy az NFH KPIR és I-DOC szakrendszereiben nyilvántartott, 
azonos partnerhez kapcsolódó különböző eljárások áttekinthetősége javuljon, 
rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatási kötelezettségeinek könnyebben, 
hatékonyabban tudjon eleget tenni és a szolgáltatott adatok pontossága, 
megbízhatósága javuljon. A célok eléréséhez adattisztítást, az elért adatminőség 
fenntartására irányuló fejlesztést és képzést valósít meg az igazgatásszervezési 
feladatok ellátása mellett. 
A projekt időtartama: 2013. április 1.-2014. június 30. 
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16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 775355 
Honlap: http://eutaf.kormany.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
A szervezet létrehozásáról az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI.30.) Korm. 
rendelet) rendelkezett. Az EUTAF önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó 
központi költségvetési szerv, pénzügyi és gazdálkodási feladatait az NGM látta el. 

A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó 
támogatásokat ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki.  
Az EUTAF, mint ellenőrzési hatóság kiemelt feladatkörei: 
- a támogatások felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, irányítási, 

számviteli és ellenőrzési intézmény-, illetve kontrollrendszerének akkreditációja, 
az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése kritériumrendszerének 
kidolgozása, az értékelés lefolytatása, az értékelésről szóló jelentés és vélemény 
elkészítése; 

- az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek (éves ellenőrzési 
jelentések és vélemények) teljesítése; 

- beszámolók készítése a nemzetgazdasági miniszter, a Kormány és a Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottság számára az uniós támogatások ellenőrzésének 
helyzetéről; 

- a nemzeti ellenőrzési stratégia elkészítése és rendszeres felülvizsgálata; 
- az európai uniós támogatások következő évi ellenőrzéseire vonatkozó ellenőrzési 

terv elkészítése; 
- rendszerellenőrzések és a műveletek mintavételes ellenőrzésének elvégzése; 
- a zárónyilatkozatok és az azt megalapozó ellenőrzési jelentések elkészítése; 
- az ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai hasznosulásának, az intézkedési 

tervek végrehajtásának nyomon követése; 
- részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken, valamint az 

Európai Bizottság által végzett ellenőrzésekre adandó tagállami válaszok 
kialakításában, a szükséges tárgyalások lefolytatásában; 

- részvétel az alapokból származó támogatások irányítási és kontrollrendszerére 
vonatkozó hazai jogszabályok és módszertanok előkészítésében, kidolgozásában 
és folyamatos továbbfejlesztésében;  

- részvétel az ellenőrzési vonatkozású közösségi jogszabályok és módszertani 
útmutatók kialakításában, továbbfejlesztésében, a magyar álláspont 
képviseletében. 

 

Az EUTAF hatáskörébe az alábbi uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzési, 
valamint ahhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat kiadási 
feladatai tartoznak: 
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- a strukturális alapok (ERFA, ESZA) által támogatott operatív programok, az 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja és a Kohéziós Alap projektek 
támogatásai felhasználásának ellenőrzési hatósági feladatai mind a 2004-2006 
közötti, mind a 2007-2013 közötti programozási időszak tekintetében (360/2004. 
(XII. 26.) Korm. rendelet); 

- az ERFA, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi 
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások közös 
ellenőrzési hatósági feladatai (49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet); 

- Svájci–Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatai (237/2008. (IX. 26.) 
Korm. rendelet); 

- a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
keretében nyújtott támogatások ellenőrzési feladatai (242/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet); 

- a Schengen Alap felhasználásának költségigazolási és ellenőrzési feladatai 
(179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet); 

- az európai uniós előcsatlakozási eszközök (Phare támogatások és a SAPARD 
előcsatlakozási alap) és az Átmeneti Támogatás felhasználásának illetékes nemzeti 
pénzügyi ellenőrző szervezeti feladatai (119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet); 

- a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében 
az Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása (23/2012. (IV. 26.) BM rendelet); 

- az EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználásának ellenőrzési 
feladatai (1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozat); 

- az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok zárónyilatkozat kiadási 
és ellenőrzési – az INTERREG IIIB, IIIC, INTERACT és ESPON programok 
esetében közreműködési – feladatai (359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet). 

 
A feladatok végrehajtása folyamatos együttműködést igényelt a résztvevő 
szervezetekkel (az irányító és igazoló, kifizető hatóságokkal, a közreműködő, 
alapkezelő és forráskezelő szervezetekkel, az Európai Bizottsággal és az Európai 
Számvevőszék, az OLAF Koordinációs Irodával, Központi Harmonizációs, a 
monitoring bizottságokkal és az érintett tagállamok ellenőrzéséért felelős szerveivel).  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény 379,7 millió forintban állapította meg az EUTAF 2013. évi 
eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2013. évi kiadási 
előirányzata 877,4 millió forintra módosult, melynek 91,5 %-a teljesült.  
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

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 689,8   379,7   379,7   877,4   802,4   116,3% 91,5% 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

448,8   280,8   280,8   492,6   472,9   105,4% 96,0% 

Bevétel 285,0   0,0   0,0   411,4   411,4   144,4% 100,0% 

Támogatás 404,9   379,7   379,7   411,3   411,3   101,6% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

53,4   0,0   0,0   54,7   29,0   54,3% 53,0% 

Létszám (fő)  109** 68* 68,0   68 102** 93,6% 150,0% 
 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény 
szerinti előirányzat 

379,7   0,0   379,7   280,8   68   

Módosítások jogcímenként          

 - Központi forrásból - 
központi költségvetés 
céltartaléka - 2013. évi 
kompenzáció 

0,6   0,0   0,6   0,4   0   

 - Maradvány 54,7   54,7   0,0   15,0   0   

 - Bevétel 411,4   411,4   0,0   180,0   0   

 - Átvétel másik címről, 
alcímről 

31,0   0,0   31,0   21,4   0   

 - Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

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

2013. évi módosított 
előirányzat 

877,4   466,1   411,3   492,6   68   
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Létszám 
 
Az EUTAF engedélyezett létszáma a 2013. évben nem változott, az év eleji nyitó és az 
év végi létszám is 68 fő. 
 
Az átlagos statisztikai állományi létszám 102 fő, tartósan üres álláshely nem volt. Az 
EUTAF munkajogi záró létszáma 122 fő. 
 
Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű 
jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma 48 fő, melyekkel kapcsolatos 
költségekre a VOP, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtott támogatás nyújt fedezetet. Ez 
magyarázza a költségvetési engedélyezett létszámot meghaladó átlagos statisztikai 
állományi, illetve munkajogi létszámot.  
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata 280,8 millió forint volt, mely év 
közben 492,6 millió forintra módosult. Ebből 472,9 millió forint realizálódott, a 
módosított előirányzat 96,0 %-a. 
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében: 
 
Kormányzati hatáskörben 0,4 millió forinttal került az előirányzat megemelésre − az 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján − a kompenzáció és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan. 
 
Irányító szervi hatáskörben került átcsoportosításra az EUTAF részére 21,4 millió 
forint az NGM igazgatása költségvetéséből, az önálló gazdasági szervezet több 
lépcsőben történő kialakítása és a költségtérítés fedezetének biztosítása érdekében.  
 
Az előirányzat intézményi hatáskörben 189,9 millió forinttal került megemelésre, 
ebből az előző évi maradvány felhasználása 15,0 millió forint, a többletbevétel 
előirányzatosítása 180,0 millió forint növekedést eredményezett. A dologi kiadásokra 
való átcsoportosítás miatt a személyi juttatások előirányzata 5,0 millió forinttal 
csökkent. 
 
A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére 
történő kifizetések jelentik, 2013. évben az intézmény 417,8 millió forintot fordított 
erre a célra. A nem rendszeres juttatások összege 53,8 millió forintban realizálódott, 
ebből a helyettesítési díjakra 4,4 millió forint került kifizetésre. A dolgozók 
költségtérítései 39,8 millió forintban teljesültek, mely magában foglalja az üdülési 
hozzájárulást, a közlekedési költségtérítést, az étkezési hozzájárulást, valamint az 
egyéb költségtérítés (bankszámla költségtérítés 2 500 forint/fő/hó) összegét. A külső 
személyi juttatásokra 1,3 millió forintot költöttek. Külső személyi juttatásként kerül 
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elszámolásra a felmentési idejét töltő munkavállaló részére a munka alóli tényleges 
felmentés napját követően a felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás összege.   
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 78,9 millió forint volt, mely év közben  a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban  összesen 48,6 millió forinttal emelkedett. 
Ebből szociális hozzájárulási adóra 115,9 millió forintot, egészségügyi hozzájárulásra 
7,3 millió forintot, táppénz hozzájárulásra 0,3 millió forintot költöttek. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadásokra biztosított 2013. évi eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt, 
amely év közben összesen 241,4 millió forintra módosult. Az előirányzattal 
összefüggő pénzügyi teljesítés összege 189,8 millió forint, a módosított előirányzat 
78,6 %-a. 
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak: 
 
Irányító szervi hatáskörben 3,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 218,1 millió 
forinttal került megemelésre az előirányzat. A növekedés jelentős mértékben a VOP és 
az egyéb európai uniós költségvetésből finanszírozott programok végrehajtására kapott 
támogatásnak köszönhető. 
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 
A dologi kiadások között a legjelentősebb tétel az igénybe vett szellemi tevékenység 
(122,3 millió forint), mely az ellenőrzésekbe bevont tanácsadó cégeknek kifizetett 
összegekből adódik. 
Készletbeszerzésre 2,9 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 2,4 millió 
forintot, áfa befizetésre 35,7 millió forintot, szolgáltatási díjakra 3,1 millió forintot 
költöttek. A kiküldetések, reprezentáció fizetésére 13,4 millió forint, adók, díjak 
befizetésekre 8,4 millió forint felhasználást számoltak el.  
 
Működési célú pénzeszközátadások 
 
Az intézmény 0,8 millió forint összegű támogatást nyújtott az NGM Sport Club 
részére a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységéhez.  
 
Felhalmozási kiadások 
 
A költségvetési törvény alapján nem volt eredeti előirányzata az intézménynek. A 
intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben az intézmény saját 
hatáskörében 15,1 millió forintra módosult. Az intézmény 2013. évben 2 db 
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személygépjárművet szerzett be, illetve informatikai eszközök beszerzésére került sor. 
A beszerzések forrása teljes mértékben európai uniós támogatás. 
 
Bevételek 
 
A költségvetési törvény szerint az EUTAF-nak nem volt eredeti bevételi előirányzata. 
Irányító szervi hatáskörben 0,4 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, 
mely az EU bizottsági ülések költségének megtérítéséből származó többletbevétel 
előirányzatosításából keletkezett. Az intézmény saját hatáskörében 395,9 millió 
forinttal növelte meg az előirányzatot tárgyév során, az EU-s programokra az 
államháztartáson belülről kapott működési támogatással összefüggésben. Így a 
módosított bevételi előirányzat 411,4 millió forint volt, mely teljes egészében 
realizálódott.  
 
Támogatás 
 
A működési támogatás eredeti előirányzatát 379,7 millió forintban határozta meg a 
költségvetési törvény. Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 0,6 millió 
forinttal, irányító szervi hatáskörben 31,0 millió forinttal növekedett, a módosított 
előirányzat 411,3 millió forint. 
A növekedés az alábbi tételekből adódik: 
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 

finanszírozásával összefüggésben 0,6 millió forinttal, 
- az NGM igazgatása címről az önálló gazdasági tevékenység ellátására való 

felkészülés fedezetére 7,7 millió forinttal, dolgozói költségtérítés biztosítására 23,3 
millió forinttal 

került megemelésre az intézmény támogatási előirányzata. 
 

Követelések 
 
Egyéb követelésként került kimutatásra az adófolyószámlán szereplő többlet 0,7 millió 
forint értékben. Egyéb követeléssel az intézmény nem rendelkezik. 
 
Maradvány 
 
Az intézmény előirányzat-maradványából 15,0 millió forinttal került megemelésre a 
személyi juttatások, 2,1 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok, 37,6 millió 
forinttal a dologi kiadások előirányzata.  
 
A 2013. évi módosított előirányzat és pénzügyi teljesítés különbségéből adódó kiadási 
megtakarítás 75,0 millió forint, a bevételi lemaradás 25,7 millió forint, így a tárgyévi 
előirányzat-maradvány 49,3 millió forint. Az előző évek felhasználatlan maradványa 
25,8 millió forint, így a felhasználható maradvány 75,1 millió forint, melyből 74,8 
millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 0,3 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt. 
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A maradvány legfőbb elemei az áthúzódó szállítói tartozások és az európai uniós 
programok lebonyolítására kapott támogatási előlegek fel nem használt részei. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
2013. évben a mérlegfőösszeg 93,9 millió forint volt, ami az előző év záró 
állományhoz viszonyítva 32,6 %-kal magasabb.  
A pénzeszközök állománya 39,9 millió forinttal múlta felül az előző évi állományi 
értéket. A tárgyi eszközök értéke 2013. évben 4,9 millió forinttal növekedett az 
európai uniós forrásból beszerzett személygépjármű és informatikai eszközök 
állományba vételével. 
Az aktív pénzügyi elszámolások összege 20,4 millió forint, a passzív pénzügyi 
elszámolások összege pedig 0,03 millió forint.  
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
Az intézmény bevételeinek jelentős része a VOP, illetve a Délkelet-Európai 
Transznacionális Együttműködési Program, a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési program 2007-2013 tekintetében az 1083/2006/EK rendelet 
62. cikke szerinti ellenőrzési feladatok ellátására a 2007-2013 közötti programozási 
időszak tárgyában ellátott feladatok utófinanszírozásának megtérítéséből adódik. 
 
A 2013-as évben elszámolt és kifizetett költségek projektenként a következőképp 
alakultak: 
- Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 46,2 millió forint;  
- Magyarország-Románia Határon Együttműködési 

Program 2007-2013 19,1 millió forint; 
- Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló  

Együttműködési Program 2007-2013 12,4 millió forint; 
- Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló  

Együttműködési Program 2007-2013 21,3 millió forint; 
- Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 18,9 millió forint; 
- VOP-1.1.1.-2010-0002 számú „Az Ellenőrzési Hatóság 

kapacitásának és feladatellátásának biztosítása”c. projekt  240,3 millió forint; 
- EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus projektek 15,4 millió forint. 
 
A VOP-1.1.1.-2010-0002 számú „Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és 
feladatellátásának biztosítása”című projekt által biztosított források teszik lehetővé az 
EUTAF-ra kirótt feladatok magas színvonalú ellátását, mind a munkaerőkapacitás, 
mind az eszközök ellátottságának, a szakmai fejlődés lehetőségének megteremtésével.  
 

2110



Az ETE/IPA projektek (melyek elszámolása és térítése is euróban történik) az adott 
területek auditfeladatait hivatottak finanszírozni, mely feladatokat külső auditor cégek 
látnak el. Külső szolgáltatásként elszámolhatóak még az évenként megrendezésre 
kerülő Group of Auditors ülések is. 
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25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási-támogatási 
előirányzata 21 909,2 millió forint. 
Év közben az alábbi főbb változások történtek: 
- A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett 

adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra 
képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi 
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, 
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével 
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013.  
(VI. 3.) NGM rendeletben meghatározott az online kapcsolatra képes, adóügyi 
ellenőrző egységekkel rendelkező pénztárgépek támogatása érdekében 13 500,0 
millió forint forrás került biztosításra a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére a pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításáról szóló 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján. 

- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű 
előirányzatokon 2 062,0 millió forint zárolás került végrehajtásra, melyből 67,8 
millió forint saját bevételingatlan-beruházásai befizetési kötelezettséggel került 
teljesítésre. 

- Az előző évi maradvány összege 6 891,7 millió forint, mely előirányzatosításra 
került.  

- A Kormány döntése alapján a 4 731,6 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványból 33,7 millió forint visszahagyásra került „Az ágazat védelmi 
felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján” fejezeti kezelésű 
előirányzatra, 3 538,4 millió forint az EMMI fejezetnek, 92,8 millió forint a KIM 
fejezetnek, 290,7 millió forint a Miniszterelnökségnek, 105,3 millió forint a KÜM 
fejezetnek, 32,0 millió forint XLII. fejezet „Adósságkezelés költségei” alcímre, 
250,9 millió forint a Magyar Államkincstár részére, 387,8 millió forint a XLIII. 
fejezet "Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére 
került átutalásra. 

- Év közben 28,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
meghiúsult, mely Kormánydöntés alapján átadásra került a XLIII. fejezet "Az 
MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai"előirányzat részére. 

- A „Kereskedőház” fejezeti kezelésű előirányzatról 3 150,0 millió forint, a „Keleti 
kapcsolatok bővítése” fejezeti kezelésű előirányzatról 2 550,0 millió forint került 
kifizetésre a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (a továbbiakban: MNK Zrt.) 
részére tőkeemelés céljából. 

- A 2013. évben kiírásra került kereskedelemfejlesztési pályázat során a kis- és 
középvállalkozások eszközbeszerzésre, munkavállalók foglalkoztatására, 
információs technológiafejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, 
áruszállító gépjármű-beszerzésre, iparjogvédelemhez kapcsolódó hatósági és 
szolgáltatási díjakra pályázhattak. 

- A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek közérdekű keresetindítás és 
érdekfeltárás, érdekérvényesítés; fogyasztóvédelmi oktatás; közvélemény 
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tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül; fogyasztók széles 
körű tájékoztatása információs kampányon keresztül kategóriára nyújthattak be 
pályázatot. 

- Az NGM felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok részére turisztikai 
tevékenység támogatása érdekében. 

 
A 2013. évben 16 165,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 9 895,3 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt. 
             millió forintban, egy tizedessel 

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  15 719,6     21 909,2               -         36 331,9      20 168,6    128% 56% 
ebből:  
személyi 
juttatás 

             -                    -                   -                    -                     -          

Bevétel    1 833,1                  -                   -              257,3           257,3    14% 100% 
Támogatás  16 200,2     21 909,2               -         29 182,9      29 184,9    180% 100% 
Előirányzat-
maradvány 

   4 447,1     -               -           6 891,7       6 489,8    146% 94% 

Létszám (fő)                
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 21 909,2   0,0   21 909,2   
Módosítások kedvezményezettenként -4 274,4   0,0   -4 274,4   
- saját intézménynek -420,6   0,0   -420,6   
  =működésre -18,9   0,0   -18,9   
  =meghatározott feladatra -401,7   0,0   -401,7   
  =tovább finanszírozásra 0,0   0,0   0,0   
- más fejezet intézményének -2 253,8   0,0   -2 253,8   
  =működésre -2 000,0   0,0   -2 000,0   
  =meghatározott feladatra -253,8   0,0   -253,8   
  =tovább finanszírozásra 0,0   0,0   0,0   
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1 600,0   0,0   -1 600,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 18 697,1   7 149,0   11 548,1   
- más fejezettől átcsoportosítás  20,0   0,0   20,0   
- saját intézménytől átcsoportosítás 22,3   0,0   22,3   
- rendkívüli kormányzati intézkedések 

előirányzatból 
13 500,0   0,0   13 500,0   

- maradvány 6 891,7   6 891,7   0,0   
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- bevétel   257,3   257,3   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat) -1 994,2   0,0   -1 994,2   
2013. évi módosított előirányzat 36 331,9   7 149,0   29 182,9   
 
2. Ágazati célelőirányzatok 
2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,2   0,2   0,0   
- bevétel   0,2   0,2   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 0,2   0,2   0,0   
 
Az előirányzaton történik az előző évekből származó követelések kezelése, melyből 
0,2 millió forint bevétel keletkezett. A bevétel előirányzatosítása megtörtént, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra. 
 
2.5. Kárrendezési célelőirányzat  
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 4 000,0   0,0   4 000,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 153,1   153,1   0,0   
- maradvány 153,1   153,1   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 4 153,1   153,1   4 000,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
- más fejezet intézménye             85,3                0,0                 85,3    
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
            46,3    0,0              46,3    

- magánszemély        3 762,4    0,0              3 762,4    
Összes kifizetés        3 894,0    0,0              3 894,0    
 
A Kárrendezési célelőirányzatra a költségvetési törvényben 4 000,0 millió forint került 
jóváhagyásra, mellyel összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár 
Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztálya látja el a kötelező gépjármű- 
felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjárműszavatossági károk 1971. 
január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. 
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(III. 27.) PM rendelet és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében 
elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat alapján. Ezen előirányzatról teljesítik a Magyar Állam területén 
ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése 
közben okozott károk megtérítését is. 
E célokra – a megalapozott igények (bírósági ítélet, egyezség, bemutatott 
jövedelemigazolások, illetve számlák stb.) alapján – a Magyar Államnak akkor is 
fizetési kötelezettsége van, ha erre az előirányzat nem biztosít elegendő fedezetet, 
ezért  a teljesítés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
A kárrendezés célja, hogy a személysérültek vagy halálos kimenetelű 
gépjárműbalesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó gépjárművezető 
felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi védelemben részesüljenek. 
A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre 
bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, illetve vezetői 
döntések alapján kerül sor. 
Az előirányzat Függő kár kifizetés, Járadék kifizetés és Tőkésítésre kifizetés 
jogcímeket tartalmaz.  
 
A költségvetési törvényben előírt kiadási előirányzathoz év közben 129,0 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány került 
előirányzatosításra, melyből 85,3 millió forint az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosításra került az EMMI fejezet részére. A fennmaradó 43,7 
millió forint az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a KIM fejezet részére 
került átadásra. 
Továbbá sor került 24,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítására is, ebből 2,6 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként került kimutatásra és átadásra került a XLIII. Fejezet "Az MNV 
Zrt. ingatlan-beruházási, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére az 1862/2013. (XI. 
19.) Korm. határozat alapján. 
Az év végén jóváhagyásra került 2,0 millió forint többlettámogatás, mely a Tőkésítésre 
kifizetés jogcímcsoportot érintette.  
 
A 2013. évi teljesítés 3 894,0 millió forint volt.  
 
A 2013. évi maradvány összege 261,1 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány 246,4 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány pedig 14,7 millió forint. 
 
2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 50,1   27,8   22,3   
- saját intézménytől átcsoportosítás 22,3   0,0   22,3   
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- bevétel   27,8   27,8   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 50,1   27,8   22,3   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- köztestület             

19,2  
            0,0                    19,2    

Összes kifizetés             
19,2  

0,0                      19,2    

 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján a 
könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a 
továbbiakban: Kamara) és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) működteti. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év 
közben a módosított kiadási előirányzat 50,1 millió forint volt, mely az alábbiak miatt 
módosult: 
- A törvényben foglalt feladat ellátásához kapcsolódó kiadások az NGM igazgatása 

költségvetésében kerültek megtervezésre, azonban év közben a Kamarával 
kötendő szerződés fedezete érdekében 22,3 millió forint átcsoportosításra került a 
fejezeti kezelésű előirányzat javára. 

- A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a 2012. évi támogatás elszámolásából 
adódóan 27,8 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek a 
beutalása és előirányzatosítása megtörtént. 

 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére 19,2 millió forint kifizetés történt, melyből 
7,2 millió forint a Kamara közfelügyeleti feladatellátásához, 12,0 millió forint a 
Bizottság I. félévi működéséhez biztosított támogatást. 
A Kamara a következő feladatokat biztosította a forrásból: 
- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek 
minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzését, működtetését, átláthatósági 
jelentéseinek ellenőrzését, 

- a harmadik országokkal kapcsolatos közfelügyeleti kapcsolattartás feltételeinek 
biztosítását, 

- a Bizottság által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések lefolytatását, 
- a Bizottság által kezdeményezett fegyelmi eljárások lefolytatását, 
- a közfelügyeleti rendszer ellátásához szükséges, a Bizottság által kezdeményezett 

vizsgálatokat, áttekintéseket, folyamatos monitoring céljából kért 
adatszolgáltatásokat, a főtitkári hivatal munkatársai igénybevételét szükség szerint, 
beleértve a más államok illetékes hatóságaival való együttműködéshez szükséges 
közreműködést, 
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- a Bizottság tagjainak tiszteletdíját, szakértői díjakat, külföldi és belföldi 
konferenciákon, rendezvényeken való részvétel költségeit, működéssel 
kapcsolatban felmerült kiadásokat.  

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 30,9 millió forint maradvány keletkezett. A 
maradvány összegéből 2,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek 
kifizetésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával kötött szerződés alapján kerül sor a 
Kamara közfelügyeleti feladatellátása érdekében. A fennmaradó 28,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
2.10. ÁKK Zrt. osztalék befizetés 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 29,8   29,8   0,0   
- bevétel   29,8   29,8   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 29,8   29,8   0,0   
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) egyszemélyes 
részvénytársaság, a részvények a Magyar Állam tulajdonát képezik. A gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a részvénytársaságok eredménye 
utáni osztalék a tagokat illeti meg.  
A jogelőd Pénzügyminisztérium fejezet 2001. évben 300,0 millió forint összegű 
alaptőkét biztosított az ÁKK részvénytársasággá történő átalakulására, tekintettel arra, 
hogy a gazdasági társaság alapítója a pénzügyminiszter volt.  
A fentiek alapján az ÁKK Zrt. 2012. évi eredménye utáni 29,8 millió forint osztalék a 
fejezeti kezelésű célelőirányzat számlájára került befizetésre. 
A bevétel a 2013. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került 
kimutatásra. 
 
2.16. Közigazgatási fejlesztési feladatok 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 123,3   123,3   0,0   
- maradvány 123,3   123,3   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 123,3   123,3   0,0   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               2,2    0,0                   2,2    
- gazdasági társaság             25,7    0,0                 25,7    
Összes kifizetés             27,9                 0,0                      27,9    

 
Az előirányzat felhasználásának célja az Országos Statisztikai Rendszer működtetése, 
az ezzel összefüggő adatszolgáltatási feladatok finanszírozása, valamint a jogszabály- 
és döntés előkészítési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási, területfejlesztési 
feladatok ellátására fedezet biztosítása. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év 
közben előirányzatosításra került az előző évi maradvány 123,3 millió forint összege, 
melyből az alábbi teljesítések valósultak meg: 
- 2,2 millió forint összegű kötelezettségvállassal nem terhelt maradvány az 

1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet 
részére. 

- Vállalkozási szerződés alapján az országos statisztikai adatgyűjtési programhoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási és publikációs feladatok konszolidációjára, valamint 
ennek támogatására kiépített Statisztikai Adatgyűjtési Rendszer üzemeltetésére 
25,7 millió forint került kifizetésre. 

A 2013. évi költségvetési maradvány összege 95,4 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
2.33. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 5,2   5,2   0,0   
- maradvány 5,2   5,2   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 5,2   5,2   0,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               3,7    0,0                    3,7    
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- más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

              1,5    0,0                    1,5    

Összes kifizetés               5,2    0,0                        5,2    
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az államháztartásért 
felelős miniszter látja el az államháztartás belső kontrollrendszerének nemzetközi 
standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és 
harmonizációjával, ellenőrzési módszerekkel, illetve képzésekkel kapcsolatos 
feladatokat. 
Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere hatékonyságának, 
eredményességének, gazdaságosságának, illetve az ellenőrzési mechanizmusok 
fejlesztésének fő eszköze a költségvetési szervek vezetői – vagy az általuk kijelölt 
vezető állású személyek –, a gazdasági vezetők és a belső ellenőrök államháztartási 
belső kontrollrendszerek témakörű továbbképzése. E cél érdekében kialakított 
Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani Képzési Központ 
működtetését, a képzésszervezési feladatokat, képzések bonyolítását, ügyfélszolgálati 
tevékenységet, informatikai jellegű, illetve nyilvántartási feladatokat a NAV Képzési, 
Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: KEKI) látja el.  A 2012. évben az 
NGM az e-learning szolgáltatáshoz és az ÁBPE-továbbképzés elnevezésű képzéshez 
kapcsolódó vizsgáztatási tevékenység ellátása érdekében a KEKI-vel 9,0 millió forint 
összegben szerződést kötött, melyből adódóan 5,2 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány keletkezett. A tárgyév során 3,7 millió forint kifizetés történt.  
A 2013. évben a fennmaradó 1,5 millió forint összeg meghiúsult 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mely az 1862/2013. 
(XI. 19.) Korm. határozat alapján átadásra került a XLIII. Fejezet "Az MNV Zrt. 
ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére. 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton a 2013. évben maradvány nem 
keletkezett. 
 
2.51. Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 712,0   0,0   712,0   
Módosítások kedvezményezettenként -250,0   0,0   -250,0   
- más fejezet intézményének -250,0   0,0   -250,0   
  = meghatározott feladatra -250,0   0,0   -250,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 556,0   756,0   -200,0   
- maradvány 700,0   700,0   0,0   
- bevétel   56,0   56,0   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-200,0   0,0   -200,0   

2013. évi módosított előirányzat 1 018,0   756,0   262,0   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye           300,0    0,0                300,0    
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
              8,2    0,0                    8,2    

- gazdasági társaság           121,4    0,0                121,4    
Összes kifizetés           429,6    0,0                    429,6    
 
A  Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat célja a nemzetközi és a hazai 
potenciális befektetők felkutatása, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon 
történő megvalósulása, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatása, a 
magyar beszállítói háttér fejlesztése, a magyar export növekedése, hazai vállalkozások 
számára új üzleti lehetőségek felkutatása, valamint a külgazdasági szakdiplomaták 
finanszírozása. A 2012. évben kiírt kereskedelemfejlesztési pályázat lebonyolítója a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA), a 2013. évben kiírt pályázat 
lebonyolítója pedig a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. volt. 
E feladatok megvalósításához a költségvetési törvény 712,0 millió forint forrást 
biztosított, melyből a 2013. évben összesen 200,0 millió forint – az 1259/2013. (V. 
13.) Korm. határozat alapján – zárolásra került. 
Az év során 250,0 millió forint átadásra került a HITA részére, melyből a hazai és 
nemzetközi befektetés-ösztönzésnek, a kis- és középvállalkozások külgazdasági 
tevékenységének támogatásával összefüggésben felmerülő szakmai kiállításokon, 
rendezvényeken, fórumokon való megjelenések kiadásait, ideiglenes külföldi 
kiküldetéseit, tanulmányútjait finanszírozta az intézmény. 
A HITA az előző évi támogatásából 56,0 millió forintot fizetett vissza, melynek 
előirányzatosítása megtörtént. 
Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 686,3 millió 
forint, mely összegből 286,3 millió forint kifizetésre került a HITA részére, melyet az 
intézmény üzletfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységre, hálózati és stratégiai 
feladatokra, országimázs programra, külföldi szakmai kiállításokon, rendezvényeken 
történő részvételre fordított. A fennmaradó 400,0 millió forint a 2012. évben 
kereskedelemfejlesztési pályázatra biztosított forrást, melynek a jogcímei külföldi 
kiállításon való részvétel, külföldi kiállításon való stand működtetése, cégprezentáció, 
külpiacon történő önálló áru- vagy divatbemutató szervezése, külpiacon létesítendő 
iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, megfelelőség-tanúsítási eljárás, marketingterv 
megvalósítása volt. A pályázatra 679 db pályázat érkezett, melyből 347 db pályázat 
került támogatásra. A fenti célokra 113 nyertes pályázónak 121,4 millió forint kifizetés 
történt.  
A 2013. évben az NGM 300,0 millió forint összegben hirdetett meg 
kereskedelemfejlesztési pályázatot, melyre kis- és középvállalkozások pályázhattak 
eszközbeszerzésre, áruszállító gépjármű beszerzésre, infrastrukturális és ingatlan 
beruházásra, munkavállalók foglalkoztatására, információs technológiafejlesztésre, 
iparjogvédelemhez kapcsolódó hatósági és szolgáltatási díjakra. A pályázati felhívásra 
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174 db vállalkozás pályázott. A beérkezett pályázatokból 37 db került elutasításra és 1 
pályázó visszalépett. A 136 db pályázat vonatkozásában a döntés – a megnövekedett 
keretösszeg  figyelembe vételével – a 2014. évben született meg, melynek alapján 33 
vállalkozás részesül támogatásban. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 8,2 millió forint meghiúsult 
kötelezettségvállalásként került kimutatásra és az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat alapján a XLIII. Fejezet "Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 
ingatlanvásárlásai" előirányzat részére átadásra került.  
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 13,7 millió forint volt, melyből 8,4 
millió forint az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján átadásra került az 
EMMI fejezet részére. A fennmaradó 5,3 millió forint a 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, 
továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozat alapján átadásra került a 
KÜM fejezet részére.  
Az előirányzaton 588,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 9,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt, 264,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány a 2012. évi kereskedelemfejlesztési pályázatokhoz, 315,0 millió forint a 
2013. évben kiírt kereskedelemfejlesztési pályázathoz, illetve lebonyolításához biztosít 
fedezetet. 
 
3.8. Külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,1   0,1   0,0   
- maradvány 0,1   0,1   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 0,1   0,1   0,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               0,1     0,0                   0,1    
Összes kifizetés               0,1    0,0                        0,1    
 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 
2013. évben sor került az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosítására 0,1 millió forint összegben, mely az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. 
határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet részére. Ennek megfelelően a 
fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évi maradvány nem keletkezett. 
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4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcím 
4.3. Állami Támogatású Bérlakás Program 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 21,0   0,0   21,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   5,2   -5,2   
- maradvány 5,2   5,2   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-5,2   0,0   -5,2   

2013. évi módosított előirányzat 21,0   5,2   15,8   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
              2,8     0,0                   2,8    

Összes kifizetés               2,8    0,0                        2,8    
 
Az Állami Támogatású Bérlakás Program fejezeti kezelésű előirányzat eredeti 
előirányzata 2013. évben 21,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította az 
1259/2013 (V. 13.) Korm. határozat, mely szerint az előirányzatból  zárolásra került 
5,2 millió forint. 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,2 millió forint, mely az előző 
években Állami Támogatású Bérlakás Program keretében elnyert pályázatok 
támogatásának fedezetéül szolgált. Ebből az összegből 2,7 millió forint meghiúsult 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mely az 1862/2013. 
(XI. 19.) Korm. határozat alapján a XLIII. Fejezet "Az MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére átadásra került.  
A 2013. évben az előirányzaton 18,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
6. Kutatási és technológiai feladatok alcím 
6.4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 
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  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 734,2   0,0   734,2   

Módosítások kedvezményezettenként -255,4   0,0   -255,4   
- saját intézménynek -255,4   0,0   -255,4   
  = meghatározott feladatra -255,4   0,0   -255,4   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 478,8   0,0   478,8   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nemzetközi szervezetek           474,4     0,0               474,4    
Összes kifizetés           474,4    0,0                    474,4    
 
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) Budapesten 
történő elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó 
feladatokról szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány kötelezettséget vállalt 
az EIT Budapesten történő elhelyezése érdekében, az EIT székhelye bérleti díjának, 
valamint az alkalmazottak munkabéréhez történő hozzájárulás finanszírozására. Az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya 
közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben 
kihirdetett Székhely-megállapodás a bérleti díj mellett az épületek fenntartásával 
kapcsolatos költségek finanszírozására is kötelezettséget ír elő a Kormány részére.  
E feladat 2013. évi finanszírozásának forrása ezen a fejezeti kezelésű előirányzaton 
került biztosításra összesen 734,2 millió forint összegben. Ebből a támogatási 
előirányzatból az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra az EIT bérleti díját és 
épületfenntartási költségeit finanszírozó NIH részére: 
- 124,7 millió forint az EIT 2013. első félévi bérleti díjának és az épület 

üzemeltetési költségeinek fedezetére; 
- 130,7 millió forint az EIT 2013. második félévi bérleti díjának és az épület 

üzemeltetési költségeinek fedezetére. 
Az EIT 2013. évi személyi költségeihez történő hozzájárulás (1 560 000 euró) 
teljesítésére 474,4 millió forint került átutalásra az EIT javára. 
Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványa 4,4 millió forint. 
 
14. Társadalmi szervezetek címzett támogatása 
14.1. Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 
14.1.1. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása 
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  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 360,0   0,0   360,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,6   0,6   0,0   
- bevétel   0,6   0,6   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 360,6   0,6   360,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- köztestület           177,9    177,9  0,0 
- központi költségvetés               0,4    0,4  0,0 
Összes kifizetés           178,3    178,3      0,0 
 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 
rendelkezik a békéltető testületek működéséről. A békéltető testületi eljárás célja a 
fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, 
amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű 
érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A Fgytv. alapján a fogyasztóvédelmi 
feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben már nem járhatnak el a fogyasztók 
panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és 
a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető 
testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető 
vitarendezési fórum. 
A Fgytv. szerint az éves költségvetésben gondoskodni szükséges a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek ügyszámarányos 
támogatásáról. 
A 2013. évben e célra a fejezeti kezelésű előirányzaton 360,0 millió forint eredeti 
előirányzat állt rendelkezésre. A jóváhagyott támogatás terhére 2013. évben az NGM 
támogatási szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a 
továbbiakban: MKIK) az MKIK és területi kamarák mellett működő 20 db békéltető 
testület támogatása céljából, melyből a 2013. évben 177,9 millió forint kifizetés 
történt. Az előirányzatot módosította, hogy az előző évi támogatási szerződésből 
adódóan visszafizetési kötelezettség keletkezett, továbbá az MKIK befizette a 
megkötött szerződéshez kapcsolódóan megállapított kamatot. A visszautalt támogatás 
és a befizetett kamat összege 0,6 millió forint volt. 
Az 1259/2013 (V. 13.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 0,4 
millió forint zárolás történt, mely saját bevétel befizetésével került teljesítésre. 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 0,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 182,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a békéltető testületek 
működésére kerül kifizetésre a 2014. évben. 
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A békéltető testületek a 2013. évben 9 026 db fogyasztói jogvitában jártak el, mely az 
előző évhez képest 7 %-os ügyszámnövekedést jelent. Az érdemi határozatok közül az 
ajánlások száma 2 570 db, az egyezségek száma 915 db, a kötelezések száma 224 db, 
valamint 4 133 db eljárás került megszüntetésre, amelyen belül 768 db kérelem volt 
megalapozatlan. A korábbi évekhez hasonlóan a békéltető testületek legnagyobb 
számban 2013. évben is a lábbelikkel kapcsolatos ügyekben jártak el. Az összes ügy 
15,7%-a, összesen 1 424 eljárás indult ilyen ügyben. A szolgáltatások tekintetében 
összesen 933 db eljárás, az összes eset 10,3%-a indult közüzemi szolgáltatások 
tárgyában, és 926 db ügy – az összes eset 10,2%-a – keletkezett a postai és távközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben.  
 
14.1.2. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 81,0   0,0   81,0   
Módosítások kedvezményezettenként -3,8   0,0   -3,8   
- más fejezet intézményének -3,8   0,0   -3,8   
  = meghatározott feladatra -3,8   0,0   -3,8   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1,1   1,1   0,0   
- maradvány 1,1   1,1   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 78,3   1,1   77,2   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
              0,6    0,0                    0,6    

- magánszemély             51,0    0,0                  51,0    
Összes kifizetés             51,6    0,0                      51,6    

 
Az előirányzat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása. 
A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
keresetindítási költségeinek fedezeteként, valamint oktatási és tájékoztatási célokat 
szolgál. Az előirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton 
támogatásban részesülhetnek.  
Az előirányzat kezelő szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: 
KIH). 
A fejezeti kezelésű előirányzatra a költségvetési törvény 81,0 millió forint 
előirányzatot biztosított. A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 78,3 
millió forintra módosult az alábbiak szerint: 
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- Év közben előirányzatosításra került 1,1 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány, melyből 0,6 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként került kimutatásra és az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat alapján átadásra került a XLIII. Fejezet "Az MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére. 

- A pályázattal kapcsolatos lebonyolítási feladatok érdekében 3,8 millió forint 
átcsoportosításra került a KIH részére a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületek támogatására kiírt pályázat kezeléséhez a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1795/2013 (XI. 7.) Korm. határozat alapján. 

A 2013. évben a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek közérdekű 
keresetindítás és érdekfeltárás, érdekérvényesítés; fogyasztóvédelmi oktatás; 
közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül; fogyasztók 
széles körű tájékoztatása információs kampányon keresztül elnevezésű kategóriában 
pályázatot nyújthattak be azok az egyesületek, illetve szövetségeik, amelyeknek – a 
Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően - alapszabályában meghatározott célja a 
fogyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelően legalább két éve működnek, 
alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá 
természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő. A pályázat forrása 77,2 millió 
forint volt. 
A pályázati felhívásra összesen 40 db pályázat érkezett, ebből 9 db volt érvénytelen. 
Az érvényes 31 db pályázatból 29 db került támogatásra, amely összesen 13 db 
szervezet támogatását jelentette.  
A pályázat keretében a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek érdekfeltáró 
munkájukkal segítik a fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítését, 
képviselik a fogyasztókat érdekegyeztető fórumokon, testületeken és a 
Fogyasztóvédelmi Tanácsban, közérdekű keresetet indítanak a fogyasztók széles körét 
érintő ügyekben, oktatási programokat és táborokat valósítanak meg diákok, 
vállalkozások, illetve a nyugdíjas korosztály számára. Emellett elektronikus játékokat 
hoztak létre és fejlesztettek, online fogyasztóvédelmi magazint működtetnek, valamint 
a fogyasztók széles körű és célzott tájékoztatása érdekében országos kereskedelmi és 
közszolgálati TV és rádió csatornákon megjelenő reklámspotokon keresztül ismertetik 
a fogyasztókat megillető jogokat. 
A nyertes pályázók részére 2012. évi pályázati kiírásból adódóan 0,5 millió forint, a 
2013. évi pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 51,1 millió forint kifizetés történt. 
Mindezek alapján az előirányzat 2013. évi maradványa 26,7 millió forint, melyből 
26,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a nyertes pályázók 
részére került kifizetésre. A fennmaradó 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány egy nyertes pályázó támogatásának lemondásából adódik. 
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14.5. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 63,0   0,0   63,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 24,9   0,0   24,9   
-  saját fejezeti kezelésű előirányzatról 

átcsoportosítás 
28,0   0,0   28,0   

- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat) -3,1   0,0   -3,1   
2013. évi módosított előirányzat 87,9   0,0   87,9   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság             59,9                59,9    0,0  
Összes kifizetés             59,9                59,9    0,0 
 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint az éves állami 
központi költségvetésben a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) 
részére biztosítani szükséges a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben 
való képviselethez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges 
költségvetési hozzájárulást. 
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint  
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület 
(a továbbiakban: NAT) részére a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a 
nemzetközi együttműködéseihez. 
A költségvetési törvényben e célokra 63,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből 3,1 
millió forint zárolásra került. A fejezeti kezelésű előirányzat 95:5 arányban került 
megosztásra az MSZT és a NAT között, melynek alapján az MSZT 59,9 millió forint 
támogatásban részesült a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való 
képviselethez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében, mely feladatainak 
eleget tett.  2013. évben a szerződés teljes kerete kifizetésre került.  
Év közben a nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben való képviselet, 
illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához az MSZT részére további forrás került 
biztosításra. Ez alapján az előirányzat javára a „Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
működésének támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 28,0 millió forint 
átcsoportosítás történt, melynek kifizetésére a 2014. évben kerül sor. 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 28,0 millió forint 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
30.1. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 13,7   0,0   13,7   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 60,3   43,7   16,6   
- más fejezettől átcsoportosítás  20,0   0,0   20,0   
- maradvány 43,7   43,7   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat) -3,4   0,0   -3,4   
2013. évi módosított előirányzat 74,0   43,7   30,3   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság             10,0    0,0                  10,0    
Összes kifizetés             10,0    0,0                      10,0    
 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2011. 
(XII. 22.) Korm. rendelet) alapján az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó 
ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladataival kapcsolatos 
teendői finanszírozására szolgál, különleges jogrend esetén az ágazatok 
működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi 
szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából. 
 
Az előirányzatból finanszírozott feladatok jogszabályi alapja: 
- a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a; 
- a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 

szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet; 
- a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű 

kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3014/2012. 
Korm. határozat módosításáról szóló 3013/2013. Korm. határozat; 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi 13,7 millió forint eredeti előirányzata 74,0 
millió forintra módosult az év során az alábbiak szerint: 
- A 10,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 

előirányzatosításra került, melynek kifizetése megtörtént a KHVT Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. 

- A Kormány az 1356/2013 (VI. 24.) Korm. határozatban döntött a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
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felhasználásáról, mely szerint „Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai 
a honvédelmi törvény alapján” fejezeti kezelésű előirányzat részére jóváhagyásra 
került a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű 
kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3014/2013. 
Kormány határozatban foglaltak alapján a rögzített hadiipari kapacitásokat 
biztosító 7 darab céggel történő szerződések megkötésére 33,7 millió forint.  

- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 3,4 millió forint előirányzat 
zárolásra került. 

- A 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. 
határozat alapján a XLII. fejezetből átcsoportosításra került 20,0 millió forint a 
rögzített hadiipari kapacitások fenntartása feladat ellátására. 

A 33,7 millió forint visszahagyott előirányzat-maradvány, a 20,0 millió forint 
átcsoportosított támogatás és a költségvetési törvényben jóváhagyott támogatás terhére 
a 2013. évben rögzített hadiipari kapacitások fenntartása tárgyában 7 darab céggel 
történt szerződéskötés. A honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai 
érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3014/2012. 
számú „Titkos” minősítésű Korm. határozat 1. a) pontjában szerepelnek a rögzített 
hadiipari kapacitás biztosítására kijelölt gazdasági társaságok. A jelenleg érvényben 
lévő rögzített hadiipari kapacitás pontos leírását és adatait – a 2013. évtől kezdődően – 
a szintén „Titkos” minősítésű honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból 
stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 
3014/2012. Korm. határozat módosításáról szóló 3013/2013. Korm. határozat 1. 
melléklete határozza meg részletesen.  
A szerződések szerint a támogatások utalására a beszámolók elfogadása után, 2014. 
évben kerül sor. 
 
Mindezek alapján az előirányzat 64,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezik. 
 
30.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 163,2   0,0   2 163,2   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 311,7   461,7   -150,0   
- maradvány 461,7   461,7   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-150,0   0,0   -150,0   

2013. évi módosított előirányzat 2 474,9   461,7   2 013,2   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               9,7     0,0                   9,7    
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
              3,4     0,0                   3,4    

- nemzetközi szervezetek        2 312,6    0,0             2 312,6    
Összes kifizetés        2 325,7    0,0                 2 325,7    
 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja a tárca hatáskörébe tartozó nemzetközi 
szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási 
kötelezettség finanszírozása. 
E célra a költségvetési törvényben 2 163,2 millió forint állt rendelkezésre.  

 
Év közben sor került az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosítására 9,7 millió forint összegben, mely az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. 
határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet részére. A kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 452,0 millió forint volt, melyből 448,6 millió forint kifizetés történt 
az European Organization for Nuclear Research részére tagdíjak fedezetére. A 
fennmaradó 3,4 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 
az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján átadásra került a XLIII. Fejezet "Az 
MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére. 
A fejezeti kezelésű előirányzatot az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 150,0 
millió forint zárolás érintette.  
 
Az előirányzat terhére az alábbi nemzetközi szervezetekhez összesen 2 312,6 millió 
forint tagsági díj és a hozzá kapcsolódó bankköltség került kifizetésre.  
- Nemzetközi  Kiállítási Iroda – Bureau International des Expositions (BIE), 
- kézi lőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – 

Commission Internationale Permanente (CIP), 
- Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel 

Committee (OECD SD), 
- az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), 
- az ENSZ szakosodott szervezete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – 

International Labour Organization (ILO), 
- Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO), 
- Luxemburg Nagyhercegség Fenntartható Fejlődés és Infrastruktúrák 

Minisztériuma, a Területfejlesztés Igazgatóság- Irányító Hatóság (ESPON), 
- Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear 

Research (CERN, CERN ALICE, CERN CMS), 
- Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International 

Confederation of Inspection and Certification Organisation (CEOC), 
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- Európai piacorientált K+F együttműködés – European market oriented R&D 
cooperation (EUREKA), 

- Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER), 
- Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nemzetközi tudományos 

együttműködés – Organisation for Economic Cooperation and Development  
Global Science Forum (OECD GSF), 

- Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum 
for Travel and Tourism Advocates (IFTTA), 

- Nemzetközi Fémjelző Hivatalok Szövetsége - International  Association of Assay 
Offices (IAAO), 

- Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology 
(OIML), 

- Nemzetközi Metrológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of 
National Metrology Institutes (EURAMET), 

- Nyugat-Európai Törvényes Metrológiai Együttműködés – Western European 
Legal Metrology Cooperation (WELMEC), 

- Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Global Forum on Tax 
Transparency (OECD Global Forum), 

- OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC), 
- Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibiton of Chemical 

Weapons (OPCW), 
- Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA), 
- NATO von Karman. 

 
Az előirányzaton 149,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 122,3 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, a CERN tagdíj kifizetése érdekében. A 
fennmaradó 26,9 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
30.3. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati 
feladatok   
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 18,1   0,0   18,1   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 15,4   19,9   -4,5   
- maradvány 19,9   19,9   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-4,5   0,0   -4,5   

2013. évi módosított előirányzat 33,5   19,9   13,6   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               9,9    0,0                    9,9    
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
              9,8    0,0                    9,8    

- nonprofit társaság               0,2    0,0                    0,2    
Összes kifizetés             19,9    0,0                      19,9    
 
Az előirányzat célja az ipari, kereskedelmi ágazatok polgári védelmi és 
katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az érintett szervezetek 
felkészítésének, a minisztériumi főügyelet, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási 
rendszer működtetésének finanszírozása. 
Az előirányzatból finanszírozott feladatok jogszabályi alapja: 
- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 
Korm. rendelet; 

- a GKM felügyelete alá tartozó és a kijelölt szervek polgári védelmi feladatairól 
szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet; 

- a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. 
(V. 20.) GKM rendelet; 

- a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működtetéséről, 
valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM 
rendelet; 

- az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 
szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet; 

- az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. 
rendelet; 

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre 
vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, 
valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési 
kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet; valamint 

- a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008.  
(VI. 30.) Korm. határozat. 

 
A költségvetési törvény 18,1 millió forint támogatást biztosított az előirányzatra, 
melyből az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 4,5 millió forint zárolásra 
került. Év közben sor került a 10,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány előirányzatosítására is, melyből 0,2 millió kifizetés történt. A fennmaradó 
9,8 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradványként az 
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1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján átadásra került a XLIII. Fejezet "Az 
MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai" előirányzat részére. 
Továbbá a 9,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 
1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet 
részére.  
Mindezek alapján az előirányzat 2014. évben 13,6 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvánnyal rendelkezik. 
 
30.9. Nemzetgazdasági programok 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 412,0   0,0   412,0   
Módosítások kedvezményezettenként -0,7   0,0   -0,7   
- saját intézménynek -0,7   0,0   -0,7   
  = meghatározott feladatra -0,7   0,0   -0,7   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -33,1   16,2   -49,3   
-  saját fejezeti kezelésű előirányzatról 

átcsoportosítás 
150,7   0,0   150,7   

- maradvány 13,3   13,3   0,0   
- bevétel   2,9   2,9   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-200,0   0,0   -200,0   

2013. évi módosított előirányzat 378,2   16,2   362,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               0,1    0,0                    0,1    
- nonprofit társaság               7,2    0,0                    7,2    
- gazdasági társaság             23,0    0,0                  23,0    
- önkormányzat/vagy intézménye               2,0    0,0                    2,0    
- civil szervezet / egyesület / egyéb 

szövetség 
            17,0    0,0                  17,0    

- köztestület               9,9    0,0                    9,9    
Összes kifizetés             59,2                 0,0                      59,2    
 
E fejezeti kezelésű előirányzatra a költségvetési törvény 412,0 millió forint eredeti 
előirányzatot biztosított. Az előirányzat felhasználásának célja olyan projektek, 
feladatok támogatása, melyek közvetett vagy közvetlen módon a gazdasági növekedést 
segítik elő. Mindezek alapján az előirányzat a külgazdasággal kapcsolatos feladatok 
ellátására, a Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztésére, a Duna Stratégiához 
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kapcsolódó projektek megvalósítására, a védelmi és biztonsági ipar 
versenyképességének támogatására, a turizmusfejlesztési feladatok megvalósítására, a 
területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátására, a K+F és Innováció 
programok és feladatok támogatására, a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására, fuvarozók versenyképességét biztosító e-útdíj hitelprogram 
megvalósításának lebonyolítására, a pénztárgépgyártás elősegítésére, a Felvonó és 
Mozgólépcső Felügyelet piacfelügyeleti eljárásával kapcsolatos feladatok ellátására 
használható fel. 
 
A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évben az alábbi 
előirányzat-módosítások történtek: 
- Az előző évi maradvány 13,3 millió forint összegben került előirányzatosításra. 
- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint zárolásra 

került.  
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek 

bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat 
megvalósítása érdekében 150,7 millió forint került átcsoportosításra a 
Szervezetátalakítási alap fejezeti kezelésű előirányzatról. 

- Az NGM igazgatás részére 0,7 millió forint került átadásra a fürdők és ifjúsági 
szálláshelyek nemzeti tanúsító védjegy bejegyzéséhez kapcsolódó díj fedezetére. 

- Előirányzatosításra került 2,9 millió forint bevétel, mely a VÁTI Nonprofit Kft-vel 
kötött 2012. évi támogatási szerződés elszámolása alapján került visszautalásra. 

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 378,2 millió forint összegre módosult. 
 
Az előirányzat 2013. évi teljesítése a következők szerint alakult: 
- 7,2 millió forint került kifizetésre a VÁTI Nonprofit Kft. részére az ESPON 2013 

program első szintű pénzügyi ellenőrzése feladatra megkötött 2012. évi támogatási 
szerződés alapján. 

- 5,0 millió forint került kifizetésre a Magyar Innovációs Szövetség részére a 2012. 
évi Magyar Innovációs Nagydíj megszervezésének támogatására megkötött 
támogatási szerződés alapján. 

- 1,0 millió forint került kifizetésre 2 db helyi önkormányzat - a Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2012. évi nyertesei – részére a 2012. 
évben megkötött támogatási szerződések alapján. 

- Az előirányzaton 2012. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 0,1 millió forint volt, mely az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. 
határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet részére. 

- 7,0 millió forint került teljesítésre a Budapest International Business Center 
Conference 2013. támogatására.  

- 9,9 millió forint került kifizetésre az árfolyamgát igénybevételére irányuló 
kommunikációs kampányra a Magyar Bankszövetség részére. 

- 5,0 millió forint került kifizetésre a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj 
megszervezésére, a Magyar Innovációs Szövetséggel megkötött támogatási 
szerződés alapján.  
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- Két részelszámolás alapján 23,0 millió forint teljesült a BSI Sportmarketing Kft. 
által rendezett Budapest Félmaraton és Maraton támogatására megkötött 40,0 
millió forint összegű támogatási szerződés alapján. 

- Előlegként 1,0 millió forint került átutalásra az Óbudai Társaskör részére 
jubileumi programsorozat megvalósítására. 

 
A 2013. év végén fennálló és nem teljesített kötelezettségvállalások összege 263,1 
millió forint, mely összeget az alábbi 12 támogatási szerződés támasztja alá: 
- A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi nyertesei részére 

(Gyula, Zebegény) 0,5-0,5 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre. 

- A NAV-val online adatkapcsolatra képes pénztárgépek gyártásának elősegítésére 3 
pénztárgépgyártó gazdasági társasággal összesen 150,7 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre.  

- A VÁTI Nonprofit Kft. részére az ESPON 2013 program első szintű pénzügyi 
ellenőrzése feladatra 5,5 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre. 

- A BSI Sportmarketing Kft. által rendezett Budapest Félmaraton és Maraton 
támogatására megkötött 40,0 millió forint összegű támogatási szerződés alapján a 
két részelszámolást követően még 17,0 millió forint a fennmaradó 
kötelezettségvállalás összege. 

- A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 0,7 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre a 7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Szemlén kiosztandó jutalmak támogatására. 

- Az Óbudai Társaskör részére jubileumi programsorozat megvalósítására megkötött 
támogatási szerződés alapján még 2,0 millió forint a kötelezettségvállalás. 

- A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-vel 63,7 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre a fuvarozók versenyképességét biztosító "e-útdíj" 
forgóeszközhitel-konstrukció megvalósításának támogatására. 

- A Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesülettel 4,5 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, a Külső-Bécsi úti 
Jézus Szíve kápolna felújítási munkáinak támogatására. 

- Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel 18,0 millió 
forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a Felvonó és Mozgólépcső 
Felügyelet piacfelügyeleti hatósági tevékenységének támogatására. 

 
A Nemzetgazdasági programok kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványának összege 55,9 millió forint. 
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30.10. Szervezetátalakítási alap 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4 678,0   0,0   4 678,0   
Módosítások kedvezményezettenként -3 600,0   0,0   -3 600,0   
- más fejezet intézményének -2 000,0   0,0   -2 000,0   
  = működésre -2 000,0   0,0   -2 000,0   
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzatának 
-1 600,0   0,0   -1 600,0   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 75,8   1 091,0   -1 015,2   
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás -150,7   0,0   -150,7   
- maradvány 1 091,0   1 091,0   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-864,5   0,0   -864,5   

2013. évi módosított előirányzat 1 153,8   1 091,0   62,8   
 
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye           919,2    0,0                919,2    
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
          171,8    0,0                171,8    

Összes kifizetés        1 091,0                   0,0                 1 091,0    
 
Az előirányzat a közfeladat ellátás módszereit, működését érintő jelentős 
átszervezésre, átalakításra illetve intézmények megszüntetésére vonatkozik. 
A költségvetési törvény a fejezeti kezelésű előirányzatot 4 678,0 millió forintban 
határozta meg. 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évben a következő előirányzat-módosítások 
történtek: 
- Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján az előirányzat csökkentésre került 

864,5 millió forint összeggel. 
- Az előirányzatból a fuvarozók kamattámogatása központi kezelésű előirányzat 

javára 500,0 millió forint került átcsoportosításra az 1384/2013. (VI. 30.) Korm. 
határozat szerint, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programhoz kapcsolódó fuvarozói 
kamattámogatás érdekében. 

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrás Minisztérium  fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat 
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alapján 2 000,0 millió forint átadásra került az EMMI Köznevelési feladatellátás és 
irányítás intézményei javára.. 

- A 2048/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. feladatainak finanszírozása érdekében az előirányzat terhére 
1 100,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet javára. 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek 
bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat 
megvalósítása érdekében 150,7 millió forint került átcsoportosításra a 
Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára. 

- Év közben sor került az előző évi 1 091,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány előirányzatosítására. Az előző évi maradvány összege az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az alábbi módon került 
kifizetésre:KÜM fejezet részére 100,0 millió forint, EMMI fejezet részére 368,4 
millió forint, KIM fejezet részére: 49,0 millió forint, Miniszterelnökség fejezet 
részére 290,7 millió forint, Kincstár részére 250,9 millió forint, XLI. fejezet 
részére 32,0 millió forint. 
 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 62,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
30.11. ClusterCoop program támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0   0,0   50,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 39,3   51,8   -12,5   
- maradvány 20,8   20,8   0,0   
- bevétel   31,0   31,0   0,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-12,5   0,0   -12,5   

2013. évi módosított előirányzat 89,3   51,8   37,5   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
 más fejezet intézménye             17,4    0,0                  17,4    
 gazdasági társaság             39,0    0,0                  39,0    
Összes kifizetés             56,4    0,0                      56,4    
 
A - 2011. április 1-jén indult és 2014. március 31-ig tartó ClusterCoop program - hét 
közép európai ország tíz partnerének részvételével - az Európai Unió Közép Európai 
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Transznacionális Programjának keretében működtetett, innováció motiválta kis- és 
középvállalkozások klaszter-együttműködését elősegítő nemzetközi projekt. A 
program alapvető célja a közép-európai országokban működő klaszterek hatékony 
együttműködése keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése annak érdekében, hogy 
a klaszterek innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, a gazdasági-
kereskedelmi együttműködést támogató belső integrációt előmozdítsák, javíthassák 
versenyképességüket, tárgyalási pozíciójukat. A ClusterCOOP Projekt Vezető Partnere 
az NGM lett, melynek alapján a ClusterCOOP Projekt 2,0 millió eurós támogatásának 
20%-a felett (400 000,0 euró) az NGM rendelkezik. A projekt utófinanszírozással 
valósul meg, az abban résztvevő partnerek megelőlegezik a költségeket. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatból azok a beszerzések kerülnek előfinanszírozásra, 
amelyek a Projekt végrehajtásához szükségesek, egyes munkafázisok megvalósítása 
külső szakértő/tanácsadó segítségével lehetséges. Ezen összegek a Projekt 
költségvetésében csak és kizárólag azon tevékenységekre költhetők, amelyek a Projekt 
meghatározott időintervallumában (hat havonkénti beszámolók) vagy a projekt teljes 
időszakára vonatkozóan, mint teljesítendő feladatok, nevesítve vannak.   
 
2013. évben 50,0 millió forint támogatás került biztosításra a projekt megvalósítására. 
A kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult: 
- az előző évi maradvány 20,8 millió forint összegben került előirányzatosításra; 
- az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 12,5 millió forint zárolásra került; 
- a program második és harmadik hat havi elszámolása alapján az Irányító Hatóság 

által átutalt összegből 31,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra. 
 
A 89,3 millió forint módosított előirányzatból 56,4 millió forint teljesítés történt:  
- 2011. évben vállalkozási szerződés került megkötésre az adminisztratív és 

pénzügyi projektmenedzsmentet segítő külső szaktanácsadás ellátására, melynek 
alapján 2013. évben 8,5 millió forint kifizetés valósult meg; 

- 2012. évben a projekt végrehajtásához kötelezően előírt kommunikációs-
promóciós célú tárgyak második körös elkészítésére megkötött vállalkozási 
szerződés alapján 1,1 millió forint volt a teljesítés; 

- a ClusterCoop programhoz kapcsolódó weboldal szerkesztése és üzemeltetése 
tárgyában 2,3 millió forint összegű 2012. évi kötelezettségvállalás szintén 2013. 
évben került teljesítésre és kifizetésre; 

- a program végrehajtásához kötelezően előírt stratégia, módszertan kidolgozására 
kötött vállalkozási szerződés alapján 9,5 millió forint teljesítés történt; 

- a projekt féléves és éves értékelő elemzésére kötött vállalkozási szerződés alapján 
4,3 millió forint volt a kötelezettségvállalás, melynek az első részlete teljesült 2,2 
millió forint összegben; 

- szakmai outputok készítésére kötött vállalkozási szerződés alapján 9,9 millió forint 
kifizetés történt; 

- speciális tanácsadási feladatokra kötött szerződés alapján a teljesítés 3,0 millió 
forint volt; 

- külföldi, uniós szakmai lapban cikk megjelentetésére 0,4 millió forint került 
elszámolásra a program keretében; 
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- 2,1 millió forint került kifizetésre 2 db angol nyelvű kiadvány tartalmi, 
szerkesztési kidolgozásának, design szolgáltatás, nyomdai kivitelezés feladatainak 
első részleteként; 

- a kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi 17,4 millió forint összegű 
maradvány az 1427/2013 (VII. 10.) Korm. határozat alapján átadásra került az 
EMMI fejezet javára. 

 
A 2013. évi maradvány összege 32,9 millió forint, melyből 4,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt a következők szerint: 
- A projekt féléves és éves értékelő elemzésére kötött vállalkozási szerződés alapján 

2,2 millió forint (második ütem); 
- 2 db angol nyelvű kiadvány tartalmi, szerkesztési kidolgozására, design 

szolgáltatás, nyomdai kivitelezés feladataira kötött szerződés alapján 2,1 millió 
forint (második részlet). 

 
30.12. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 350,0   0,0   350,0   

Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 350,0   0,0   350,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság           257,8              257,8    0,0  
Összes kifizetés           257,8              257,8                       0,0      
 
Az előirányzat a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) 
üzemeltetésére, működtetésére, valamint a szakmai programok, a Kárpát Régió Fiatal 
Vállalkozói Program megvalósítására biztosít támogatást. 
E fejezeti kezelésű előirányzatra a költségvetési törvény 350,0 millió forint eredeti 
előirányzatot biztosított. 
A KRÜH Zrt. részére a szerződésből eredően 2013. évben 257,7 millió forint teljesítés 
történt, mely a KRÜH Zrt. és a szomszédos országokban (Kolozsváron, Nagyváradon, 
Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Dunaszerdahelyen, 
Kassán, Lendván, Ungváron, Beregszászon, Szabadkán, Újvidéken, Eszéken) 
létrehozott 13 db üzletfejlesztési iroda  működésére és szakmai programjaira került 
biztosításra. A KRÜH Zrt.-nek nyújtott támogatás útján konferenciák, üzletember 
találkozók, képzések kerültek megvalósításra, melyek elősegítik a kis- és 
középvállalkozások külpiacra jutását, a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok 
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fejlesztését, a hazai és szomszédos országbeli cégek közötti kapcsolatfelvételt és a 
későbbi üzletkötéseket. 
A határon túli irodákat a 2013. évben összesen 4 858 cég kereste fel, melyből 2 882 
Magyarországon működő cég. A hálózatot megkereső cégeket az irodák partnerlisták 
összeállításával, specifikus helyi piaci információk biztosításával és felkutatásával, 
fordítási szolgáltatásokkal is segítették, továbbá közreműködtek 29 ismertté vált új cég 
alapításában, segítséget nyújtottak szabályozási kérdésekben, tárgyalásokat szerveztek, 
szakértőket közvetítettek a cégek számára. 
 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi maradványa 92,2 millió 
forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
35. MKIK támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 41,6   41,6   0,0   
- bevétel   41,6   41,6   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 41,6   41,6   0,0   
 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi, valamint 2012. évi összesen 1 650,0 millió 
forint összegű előirányzatára támogatási szerződések kerültek megkötésre az MKIK-
val. A támogatások előfinanszírozás útján kerültek átadásra az MKIK-nak.  
A 2013. évben két támogatási szerződés elszámolása befejeződött, melynek alapján az 
MKIK 41,6 millió forint összegű visszafizetési kötelezettséget teljesített. 
Ez a bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra. 
 
36. Ipartestületek Országos Szövetség 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 16,2   16,2   0,0   
- maradvány 16,2   16,2   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 16,2   16,2   0,0   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye             16,2    0,0                  16,2    
Összes kifizetés             16,2              0,0                      16,2    
 
 
Az előirányzat célja az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési 
támogatása, mely elősegíti a kis- és középvállalkozások hatékonyságának fokozását, 
illetve a kis- és középvállalkozói szektor fejlődését. 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1427/2013. 
(VII. 10.) Korm. határozat alapján a 16,2 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege átadásra került az EMMI fejezet részére.  
Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évben költségvetési 
maradvány nem került kimutatásra. 
 
37. Kereskedőház 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 150,0   0,0   3 150,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 3 150,0   0,0   3 150,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság        3 150,0           3 150,0    0,0  
Összes kifizetés        3 150,0           3 150,0    0,0      
 
 
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/B. § alapján 2012. évben 
megalapításra került MNK Zrt. tulajdonosai 98,75%-ban a Magyar Állam, 1,25%-ban 
az MKIK.  
Az előirányzat az MNK Zrt., valamint a viszonylati kereskedőházak működésére, a 
működésükkel összefüggő pénzbeli hozzájárulás megfizetésére biztosított forrást. 
Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi eredeti előirányzatának 
3 150,0 millió forint összege tőkeemelés céljából az MNK Zrt. részére került 
kifizetésre. 
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38. Keleti kapcsolatok bővítése 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 063,2   0,0   3 063,2   
Módosítások kedvezményezettenként -5,6   0,0   -5,6   
- saját intézménynek -5,6   0,0   -5,6   
  = meghatározott feladatra -5,6     -5,6   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -500,0   0,0   -500,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-500,0   0,0   -500,0   

2013. évi módosított előirányzat 2 557,6   0,0   2 557,6   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság        2 550,0     0,0            2 550,0    
Összes kifizetés        2 550,0                   0,0                 2 550,0    
 
Az előirányzat a magyar külgazdasági stratégiában, a földrajzi diverzifikáció során 
kiemelt szerepet betöltő, gyorsan növekvő keleti államokkal megvalósuló gazdasági 
kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez, valamint az ilyen 
tevékenységet folytató, részben vagy egészben állami tulajdonban álló gazdálkodó 
szervezetek működésével összefüggő pénzbeli hozzájáruláshoz, így különösen 
tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék kifizetéséhez biztosított támogatást. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi 3 063,2 millió forint eredeti előirányzatából 
500,0 millió forint az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján zárolásra került.  
Az év során további két előirányzat-átcsoportosításra került sor: 
- Az NGM igazgatása részére 3,0 millió forint került átadásra a Közép-európai 

Kezdeményezések elnöksége keretében megrendezésre került transznacionális 
turisztikai termékek fejlesztésének lehetőségéről szóló konferencia költségeinek 
finanszírozására. 

- Az NGM igazgatása részére 2,6 millió forint került átadásra az NGM, a KÜM és a 
KIM által együttesen megszervezett Afrika Fórum rendezvény költségeinek a 
fedezetére. 

A fennmaradó előirányzatból 2 550,0 millió forint került kifizetésre az MNK Zrt. 
részére tőkeemelés céljából. 
Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa 7,6 millió forint. 
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39. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 204,0   0,0   204,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -79,0   0,0   -79,0   
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás -28,0   0,0   -28,0   
- zárolás (1259/2013. (V. 13.) Korm. 

határozat) 
-51,0   0,0   -51,0   

2013. évi módosított előirányzat 125,0   0,0   125,0   
 
 
Az előirányzat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) 
működési költségeihez biztosít támogatást. 
Az előirányzathoz kapcsolódó jogszabályi háttér: 
- az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 

rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi 
lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény, 

- a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi 204,0 millió forint eredeti előirányzatából a 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 51,0 millió forint zárolásra került. 
Továbbá 28,0 millió forint összegben előirányzat-átcsoportosítás történt a Nemzetközi 
szabványosítási és akkreditálási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára, a 
nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben való képviselet, illetve az ezekből 
eredő feladatok ellátása érdekében. 
2013. évben az NGM szerződést kötött az MKIK-val, mint Konzorciumvezetővel 90,0 
millió forint összegben, a TSZSZ létrehozására és működtetésére. Az MKIK a feladat 
ellátását a 23 db területi kamara bevonásával végzi, ezért a támogatási szerződés 
kötelező mellékletét képezi egy Konzorciumi Megállapodás, melyet a területi 
kamarák, mint konzorciumi tagok és az MKIK, mint Konzorciumvezető írtak alá.  
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2013. évi működése során 41 ügyet fogadott be, 
ezek szerződés szerinti összege 2 685,0 millió forint + áfa, melyből a vitatott összeg 
634,0 millió forint + áfa. 
A szerződés szerint a támogatás folyósítására utófinanszírozás keretében, 2014. évben, 
a beszámoló elfogadása után kerülhet sor. 
 
Mindezek alapján az előirányzat költségvetési maradványa 125,0 millió forint, 
melyből 90,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 35,0 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
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43. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 350,6   0,0   350,6   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 67,4   67,4   0,0   
- bevétel   67,4   67,4   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 418,0   67,4   350,6   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság           137,0              137,0    0,0  
- központi költségvetés             67,4    0,0                  67,4    
Összes kifizetés           204,4              137,0                    67,4    
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. - 100%-ban a Magyar Állam tulajdonát képező társaság - 2013. évi működésének 
támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások 
finanszírozása. 
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által elősegítésre kerül a 
foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, 
foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek 
megvalósítása. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
közreműködésével valósulnak meg az alábbi programok:  
- FoglalkoztaTárs” TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 
- „Szociális gazdaság és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek 

kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai 
fejlesztések” TÁMOP 2.4.3.E-13/1-2013-0001 

- Leonardo projekt - Perspectives projekt, 
- Európai Szociális Alap Életkorok és Munkaerő-piaci Életút Hálózata (ESF Age 

and Career Network), 
- Európai szakpolitikai kooperáció, 
- Társadalmi Vállalkozások Hálózat, 
- Habilitációs kutyakiképzők képzésének és foglalkoztatásának támogatása,  
- Segítő-háló program, EU-háló partnerségi program,  
- Munkaügyi tárgyú kutatások, 
- Diplomamentő program, 
- Rehabilitációs szociális gazdasági modell-programok kidolgozása,  
- Munkaerő-piaci változások segítése program, 
- „Újrakezdés” Dunaferr Létszámleépítési Program. 
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A költségvetési törvény az Országos Foglalkoztatási és Közhasznú Nonprofit Kft. 
működésére 350,6 millió forintot határozott meg. Ezen összegből 137,0 millió forint 
kifizetés történt. 
Az év során az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a 2012. évi 
támogatás elszámolásából adódóan 67,4 millió forint visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett, melynek a beutalása megtörtént.  
A fejezeti kezelésű előirányzat a 67,4 millió forint saját bevétel befizetésével eleget 
tett az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettségének. 
 
Mindezek alapján az előirányzat 213,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezik. 
 
44. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 400,0   0,0   400,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 360,0   360,0   0,0   
- maradvány 360,0   360,0   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 760,0   360,0   400,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
 önkormányzat/vagy intézménye           360,0    0,0                360,0    
Összes kifizetés           360,0    0,0                    360,0    
 
 
A 2013. évben a költségvetési törvény 400,0 millió forintot biztosított az előirányzaton 
a helyi önkormányzatok részére, az „üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulása” 
jogcímen nyújtott költségvetési forrás kiegészítő támogatása céljából. Év közben sor 
került az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 360,0 millió forint maradvány 
előirányzatosítására is, melyből 50,0 millió forint a budapesti önkormányzatok, 309,9 
millió forint pedig a vidéki önkormányzatok részére került kifizetésre. Összesen 85 
önkormányzat kapta meg a 2012. évi támogatást.  
 
A 2013. év során a 2013. évi támogatás nyújtása érdekében az NGM felhívást tett 
közzé, melynek alapján: 
- A rendelkezésre álló 400,0 millió forintból 340,0 millió forintot a vidéki, 60,0 

millió forintot pedig a budapesti önkormányzatok kaphatnak. 
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- A vidéki önkormányzatok esetében a 340,0 millió forintra azon helyi 
önkormányzatok nyújthattak be igénylést, amelyek költségvetésében az 
idegenforgalmi adó (továbbiakban IFA) mellé járó állami kiegészítés 2009-hez 
képesti csökkenése okozta kiesés a legnagyobb terhet jelenti: ahol az üdülőhelyi 
feladatok normatív hozzájárulásának 2009. évi összege, valamint a 2013. évi 
eredeti előirányzatának különbsége (vagyis a költségvetési kiegészítés csökkenése 
miatti kiesés) meghaladja a település teljes működési költségvetésének 1,4 %-át. A 
támogatás mértéke a kiesés összegének a rendelkezésre álló forrás ismeretében 
meghatározott aránya. Azon helyi önkormányzatok, melyek tagjai az NGM által 
regisztrált helyi TDM szervezetnek, a fenti képlet alapján kiszámított összeg 20%-
kal megnövelt összegére nyújthattak be igényt.  

- Budapesten a fővárosi önkormányzat, illetve az IFA-t önállóan beszedő kerületi 
önkormányzatok a 2013-ra tervezett összes budapesti költségvetési kiegészítésből 
való részesedésük arányában igényelhettek támogatást. 

 
A támogatandó tevékenységek az alábbiak voltak: 
- TDM szervezetekhez és azok tevékenységéhez köthető kiadások; 
- turisztikai információs iroda vagy a Magyar Turizmus Zrt.-vel névhasználatról 

szóló szerződést kötött iroda (Tourinform iroda) fenntartása; 
- rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, falusi, 

ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve 
támogatása, konferenciák szervezésének és lebonyolításának költségei, turisztikai 
konferencián/vásáron való részvétel); 

- településkép turisztikai célú fejlesztése (például: virágosítás, parkosítás, 
tájékoztató táblák kihelyezése, utcanév táblák kihelyezése, cseréje); 

- a település turisztikai marketingje (például: turisztikai kiadványok készítése, 
terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film 
készítése, honlap létrehozatala és üzemeltetése); 

- az épített örökség védett elemeinek helyreállítására és a nagyközönségnek való 
bemutathatóvá tételére irányuló tevékenység költségei, amelynek eredménye 
turisztikai attrakció létrejötte, amennyiben az épített örökségelem az 
önkormányzat tulajdonában van, vagy az általa vagyonkezelt vagy kizárólagos 
állami tulajdonban tartandó épített örökségelem esetén az önkormányzat az 
ingyenes használat jogával rendelkezik. 

 
Fentiek alapján 2013. évben Budapest (Főváros és kerületi önkormányzatok) összesen 
60,0 millió forint, a Budapesten kívüli települések 340,0 millió forint támogatásban 
részesülhettek.  
A támogatási szerződések (66 db) megkötésére a tárgyévben sor került, azonban a 
kifizetés a 2014. évben várható.  
 
Mindezek alapján az előirányzaton 400,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány került kimutatásra. 
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46. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 500,0   0,0   500,0   
Módosítások kedvezményezettenként -158,9   0,0   -158,9   
- saját intézménynek -158,9   0,0   -158,9   
  = működésre -18,9   0,0   -18,9   
  = meghatározott feladatra -140,0   0,0   -140,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 380,4   380,4   0,0   
- maradvány 380,4   380,4   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 721,5   380,4   341,1   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye             14,2    0,0                  14,2    
- gazdasági társaság           585,3    0,0                585,3    
- nemzetközi szervezetek             56,1    0,0                  56,1    
Összes kifizetés           655,6                  0,0                    655,6    
 
Az előirányzat az NGM, illetve az NGM vezetője által képviselt Magyar Állam 
számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, 
vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, illetve a 
peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, stb.) megtérítésére 
biztosít forrást. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti 500,0 millió forintos előirányzata a 2013. év 
folyamán az alábbiak szerint módosult: 
- Az előző évi maradvány összege összesen 380,4 millió forinttal emelte meg az 

előirányzatot. 
- Az NMH részére 140,0 millió forint került átcsoportosításra, az NMH által kezelt 

és már lezárult, uniós forrásból finanszírozott kiemelt projekttel (TÁMOP-
1.3.1.07/1-2008-0002 Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerőpiac közvetítő 
tevékenységének fejlesztése) kapcsolatban a Fővárosi Ítélőtábla jogerőre 
emelkedett ítélete alapján kiszabott bírság inkasszálásra került összegének 
visszapótlására.  

- Az NMH részére további 18,9 millió forint került átcsoportosításra a 2013. évi 
működése során felmerült többletkiadásainak fedezetére, melyek a lezárult peres 
eljárásokkal kapcsolatban el nem számolható többletköltségekkel, valamint egyéb 
kiadásokkal (rehabilitációs hozzájárulás, közigazgatási alapvizsga, telefonadó) 
összefüggésben jelentkeztek. 

Mindezek alapján a módosított előirányzat 721,5 millió forintra változott. 
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Ebből az összegből összesen 655,6 millió forint teljesült: 
- 585,3 millió forint összeg került kifizetésre - a Vigotop Ltd. által a Beruházási 

Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (a továbbiakban: ICSID) előtt a 
Magyar Állam ellen indított eljárásban - Magyarország jogi képviseletének 
ellátására megkötött szerződésnek megfelelően. A szerződés az év folyamán 
módosításra került, melynek alapján a szerződés forrása átkerült a XLII. fejezetbe. 
Ennek alapján a kötelezettségvállalás lezárásra került. 

- Az ICSID előtt indított eljárás 2013. évi költségigényét az ICSID 500 000 USD 
összegben állapította meg. Ezt az összeget a peres feleknek – eltérő megállapodás 
hiányában - egyenlő arányban kellett megelőlegezniük. Ez alapján 250 000 USD-
nek megfelelő 56,1 millió forint került átutalásra az ICSID részére. 

- A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1257/2013. (V. 10.) Korm. határozat alapján 10,0 
millió forint, az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján 4,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átadásra az EMMI fejezet 
részére. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 65,9 millió forint. 
 
47. Kötött segélyhitelezés 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 585,2   0,0   585,2   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 490,1   490,1   0,0   
- maradvány 490,1   490,1   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 1 075,3   490,1   585,2   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
          387,8    0,0                387,8    

- gazdasági társaság           594,1    0,0                594,1    
Összes kifizetés           981,9                   -                    981,9    
 
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és 
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, 
illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat 
működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – 
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kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank 
folyósítja. 
A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, melyre 2013. évben nem került sor. 
 
Az előirányzathoz kapcsolódó, eddig kihirdetett kormányközi megállapodások: 
- 261/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a 

Montenegrói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére 
adott felhatalmazásról és kihirdetéséről; 

- 185/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí 
Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező 
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről; 

- 115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi 
Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről; 

- 148/2009. (VII. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről; 

- 306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről; 

- 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-
Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről; 

- 77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i 
Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító 
megállapodás kihirdetéséről; 

- 330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás 
módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről; 

- 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten 
létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás 
módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről; 

- 54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Indonéz 
Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által 
nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi 
hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének 
kihirdetéséről. 

 
A 2013. évben e célra 585,2 millió forint támogatás került biztosításra. Az eredeti 
előirányzat év közben az előző évi maradvány 490,1 millió forint összegével került 
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megemelésre. A módosított előirányzatból az éves kiadás teljesítése 981,9 millió forint 
volt.  
Ebből az összegből: 
- a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (102,3 millió forint) 

kifizetésre került a kötött segélyhitelezés 2012. évi III. és IV. negyedévi 
kamattámogatására; 

- a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a közösségi tér létrehozása 
érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő megszerzésének 
támogatásához szükséges források biztosításáról szóló 1663/2013. (IX. 20.) Korm. 
határozat alapján 387,8 millió forint átadásra került a XLIII. fejezet részére; 

- a tárgyévi költségvetési támogatás terhére 63,1 millió forint a kötött 
segélyhitelezés 2013. I. negyedévi, 55,2 millió forint a 2013. II. negyedévi, 73,5 
millió forint a 2013. III. negyedévi kamattámogatás biztosítására került kifizetésre; 

- A Vietnámi Quang Binh víztisztító projektre megkötött segélyhitelhez kapcsolódó 
biztosítási díj első részletére 80,0 millió forint került kifizetésre; 

- A Sri Lankai Kalatuwawa víztisztító projektre megkötött segélyhitelhez 
kapcsolódó biztosítási díj első részlete 110,0 millió forint összegben teljesült; 

- A Sri Lankai Labugama víztisztító projektre megkötött segélyhitelhez kapcsolódó 
biztosítási díj első részletére 110,0 millió forint került átutalásra. 

 
A Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi előirányzat-
maradványa 93,4 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt. 
Ebből az összegből egyrészt a Vietnámi népességnyilvántartó projektre megkötött 
segélyhitelhez kapcsolódó biztosítási díj 18,5 millió forint összegű első részlete, 
valamint a kötött segélyhitelezés 2013. évi IV. negyedévi kamattámogatása (74,8 
millió forint) került biztosításra. 
 
48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 13 500,0   0,0   13 500,0   
- rendkívüli kormányzati intézkedések 

előirányzatból 
13 500,0   0,0   13 500,0   

2013. évi módosított előirányzat 13 500,0   0,0   13 500,0   
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság           280,9     0,0               280,9    
Összes kifizetés           280,9    0,0                    280,9    
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A 2013. év során a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 
kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online 
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. 
évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, 
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 
meghatározta az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységekkel rendelkező 
pénztárgépek 2013. évi beszerzéséhez nyújtandó támogatás mértékét, jogosultak körét 
és az eljárás rendjét. 
A rendelet alapján támogatásra azon szervek jogosultak, amelyek 2013. március 20-át 
megelőzően engedélyezett pénztárgépeiket lecserélik vagy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiállított pénztárgép kötelező alkalmazása 
alól felmentéssel – 2014. december 31-ig – rendelkeznek. 
A támogatás igénybevételének a feltétele: 
- a 2011. évben 500,0 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételt érnek el vagy 

2012. január 1-jét követően kezdték meg a tevékenységüket, 
- rendelkeznek adószámmal, illetve nem állnak adószám-felfüggesztés hatálya alatt,  
- nem állnak végelszámolási-, felszámolási- vagy kényszertörlési eljárás hatálya 

alatt,  
- nem rendelkeznek túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan 

fennálló 1,0 millió forintot meghaladó adó- és/vagy vámtartozással, kivéve ha arra 
a NAV részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, 

- nem rendelkeznek munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 000 
forintot meghaladó adótartozással.  

 
A támogatásra jogosultak pénztárgépenként 50 000 forint támogatást igényelhetnek a 
NAV-tól. 
A fenti feladatra év közben a Kormány az 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat 
alapján a pénztárgép-csere és beszerzés támogatásához 13 500,0 millió forintot 
biztosított a „Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása” fejezeti kezelésű 
előirányzat javára. 
A pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez 
benyújtott kérelmek, illetve a kiadott regisztrációs kódok száma 2013. december 31-ig 
a következőképpen alakult: 
 
A NAV-hoz benyújtott kérelmek száma 140 050 db, melyekben támogatás igénybe 
vételére jogosító pénztárgépekre 140 587 db egyedi kódot kértek az érintettek. A 
kérelmeket benyújtó adóalanyok közül üzembe helyezési kódot 41 689 adózó, 
támogatásra jogosító egyedi kód kiadását 104 307 adózó kért. 
  
Az elbírált kérelmek közül teljes támogatási tartalommal 118 192 db támogatásra 
jogosító egyedi kód, illetve valamely feltétel hiánya vagy nem teljesítése miatt 0 
forintos támogatási tartalommal 21 819 db egyedi kód került kiadásra.  
14 253 adózóhoz kötődően összesen 15 561 db adatlap határozattal elutasításra került. 
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A benyújtott támogatásigénylését tartalmazó kérelmek száma, illetve a támogatások 
adatainak alakulása a 2013. december 31-i adatok alapján: 
- a benyújtott támogatásigénylések száma a vizsgált időpontig 1 033 db volt,  
- az igényléssel érintett pénztárgépek (üzembe helyezési kódok) száma: 6 809 db. 

 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 280,9 millió forint kifizetés történt. 
Tekintettel arra, hogy a pénztárgépek után az érintettek 2014. április 30-ig benyújtott 
kérelmében igényelhetik a támogatást, a fejezeti kezelésű előirányzaton 7 719,1 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, az 5 500 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig visszahagyásra került a 2013. évi 
költségvetési maradvány egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. 
határozat alapján. 
 
50. Fejezeti általános tartalék 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 6,6   6,6   0,0   
- maradvány 6,6   6,6   0,0   
2013. évi módosított előirányzat 6,6   6,6   0,0   
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye               6,6     0,0                   6,6    
Összes kifizetés               6,6    0,0                        6,6    
 
Az előirányzat a költségvetési év során felmerülő, az évközben előre nem látható 
feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami 
feladatok ellátásának finanszírozására szolgált. 
Az előirányzat 2013-ban eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
Az évközben sor került a 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány előirányzatosítására, mely az 1427/2013. (VII. 10.)  Korm. határozat 
alapján átadásra került az EMMI fejezet részére. 
Ennek megfelelően az előirányzat 2013. évben költségvetési maradvánnyal nem 
rendelkezik. 
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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

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 66 779,2 62 877,4 -- 167 215,7 144 249,831 021,965 905,87 410,662 877,4 104 338,3

1. Költségvetési szerv 51 059,6 40 968,2 -- 130 883,8 124 081,231 021,959 155,1-261,440 968,2 89 915,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 23 435,4 22 577,4 -- 27 572,1 25 217,14 175,1542,4277,222 577,4 4 994,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 166,7 6 224,3 -- 7 351,5 6 545,0903,3146,477,56 224,3 1 127,2

01/03  Dologi kiadások 15 722,3 9 959,4 -- 75 652,3 78 372,89 357,456 887,6-552,19 959,4 65 692,9

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- -- 1,1-------- --

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 475,1 72,3 -- 2 628,3 1 624,92 517,538,5--72,3 2 556,0

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

02/01  Beruházások 3 203,4 1 648,2 -- 9 707,5 4 825,06 833,11 290,2-64,01 648,2 8 059,3

02/02  Felújítások 821,0 426,5 -- 697,6 500,5271,1----426,5 271,1

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 235,7 60,1 -- 7 274,5 6 994,86 964,4250,0--60,1 7 214,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 15 719,6 21 909,2 -- 36 331,9 20 168,6--6 750,77 672,021 909,2 14 422,7

15 719,6 21 909,2 -- 36 331,9 20 168,6--6 750,77 672,021 909,2 14 422,7

BEVÉTELEK 24 395,7 9 460,8 -- 79 468,3 81 438,810 993,459 014,1--9 460,8 70 007,5

1. Költségvetési szerv 22 562,6 9 460,8 -- 79 211,0 81 181,510 993,458 756,8--9 460,8 69 750,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 833,1 -- -- 257,3 257,3--257,3---- 257,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 036,9 -- -- 26 920,2 22 121,320 028,56 891,7---- 26 920,2

1. Költségvetési szerv 6 589,8 -- -- 20 028,5 15 631,520 028,5------ 20 028,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 447,1 -- -- 6 891,7 6 489,8--6 891,7---- 6 891,7

TÁMOGATÁSOK 54 228,5 53 416,6 -- 60 827,2 67 203,9----7 410,653 416,6 7 410,6

1. Költségvetési szerv 38 028,3 31 507,4 -- 31 644,3 38 019,0--398,3-261,431 507,4 136,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 16 200,2 21 909,2 -- 29 182,9 29 184,9---398,37 672,021 909,2 7 273,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 5 579,0 -- -- -- 6 046,0-------- --

1. Költségvetési szerv 5 579,0 -- -- -- 6 046,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 5 985,0 5 927,0 -- -- 5 917,0------5 927,0 --

1. Költségvetési szerv 5 985,0 5 927,0 -- -- 5 917,0------5 927,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 22 881,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 26 514,2
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 6 588,0 7 549,7 -- 15 097,1 13 575,77 358,2354,4-165,27 549,7 7 547,4 -- --

1 Működési költségvetés 6 507,4 7 468,5 -- 8 805,3 7 552,81 356,9104,4-124,57 468,5 1 336,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 322,7 5 095,9 -- 5 141,0 4 831,4250,6-190,0-15,55 095,9 45,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 624,9 4 493,0 -- 4 188,6 3 878,1------4 493,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 602,4 502,9 -- 781,4 782,3------502,9 --

Külső személyi juttatások 95,4 100,0 -- 171,0 171,0------100,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 117,1 1 362,9 -- 1 420,8 1 262,566,7-7,7-1,11 362,9 57,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 067,0 1 302,9 -- 1 340,2 1 187,3------1 302,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 44,4 50,0 -- 70,6 70,6------50,0 --

Táppénz hozzájárulás 5,7 10,0 -- 10,0 4,6------10,0 --

 / 3 Dologi kiadások 875,7 937,4 -- 1 832,8 1 183,8678,9324,4-107,9937,4 895,4 -- --

Készletbeszerzés 1,9 10,6 -- 12,4 1,2------10,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 30,5 53,6 -- 71,7 73,7------53,6 --

Szolgáltatás 72,8 52,1 -- 178,9 158,6------52,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 59,7 90,0 -- 150,3 64,6------90,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,1 0,1 -- 0,1 --------0,1 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 377,3 298,5 -- 441,3 389,5------298,5 --

Adók, díjak, befizetések 166,8 62,0 -- 209,6 163,9------62,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 1,2 -- -- 0,9 0,9-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 119,0 300,0 -- 516,0 117,1------300,0 --

Egyéb dologi kiadások 46,4 70,5 -- 251,6 214,3------70,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 191,9 72,3 -- 410,7 275,1360,7-22,3--72,3 338,4 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 3,0 8,5 -- 251,0 251,0------8,5 --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- 8,5 -- -- 248,9------8,5 --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

3,0 -- -- -- 2,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25,9 61,8 -- 159,7 24,1------61,8 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 0,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 4,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3,5 61,8 -- -- 6,0------61,8 --

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 22,4 -- -- -- 13,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

161,9 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,1 2,0 -- -- --------2,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 80,6 81,2 -- 6 291,8 6 022,96 001,3250,0-40,781,2 6 210,6 -- --2158



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Beruházások -- 42,9 -- 3,5 0,71,3---40,742,9 -39,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 80,6 38,3 -- 6 288,3 6 022,26 000,0250,0--38,3 6 250,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 665,0 415,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 415,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 80,6 38,3 -- 38,3 22,2------38,3 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 80,6 38,3 -- 38,3 22,2------38,3 --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 5 585,0 5 585,0-------- --

BEVÉTELEK 1 165,0 739,2 -- 1 703,2 2 103,1358,4605,6--739,2 964,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 061,4 700,9 -- 1 664,9 2 080,9358,4605,6--700,9 964,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 737,5 4,0 -- 150,8 310,8------4,0 --

Alaptevékenység bevételei 581,6 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 155,9 4,0 -- 150,8 310,2------4,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések -- -- -- -- 0,6-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 307,8 -- -- 357,9 358,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 102,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 26,5 -- -- -- 244,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 269,7 -- -- -- 11,3-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

11,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 16,1 -- -- 0,5 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 16,1 -- -- -- 0,5-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 696,9 -- 1 155,7 1 411,6------696,9 --

2 Felhalmozási költségvetés 103,6 38,3 -- 38,3 22,2------38,3 -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

2,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

80,6 38,3 -- 38,3 22,2------38,3 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

80,6 38,3 -- 38,3 22,2------38,3 --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 20,1 -- -- -- ---------- --

Részvények, részesedések értékesítése 20,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 425,6 -- -- 6 999,8 6 566,16 999,8------ 6 999,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 425,6 -- -- 1 411,9 981,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 5 587,9 5 585,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 11 710,7 6 810,5 -- 6 394,1 6 394,1---251,2-165,26 810,5 -416,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 5 708,8 6 767,6 -- 6 394,1 6 394,1------6 767,6 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 6 001,9 42,9 -- -- --------42,9 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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: 6 713,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 487,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 751 -- -- ------ -- -- 767--

LÉTSZÁMKERET 804 804 -- ----804 -- -- 814--

Nemzeti Innovációs Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )2

KIADÁSOK 2 420,2 1 284,0 -- 2 349,5 2 208,1902,2271,8-108,51 284,0 1 065,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 242,4 1 279,0 -- 2 315,7 2 177,1873,4271,8-108,51 279,0 1 036,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 461,6 658,6 -- 571,3 531,1-41,9---45,4658,6 -87,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 365,3 570,3 -- 417,6 397,2------570,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások 70,5 45,3 -- 95,3 89,3------45,3 --

Külső személyi juttatások 25,8 43,0 -- 58,4 44,6------43,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

122,1 177,9 -- 154,9 138,7-10,8---12,2177,9 -23,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 111,6 158,3 -- 134,9 123,7------158,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 9,9 19,6 -- 19,7 14,7------19,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,6 -- -- 0,3 0,3-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 325,2 442,5 -- 1 555,1 1 472,9891,7271,8-50,9442,5 1 112,6 -- --

Készletbeszerzés 10,4 12,5 -- 18,2 12,1------12,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 9,2 9,5 -- 10,8 5,7------9,5 --

Szolgáltatás 447,2 237,6 -- 560,2 523,1------237,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 141,9 75,0 -- 159,3 158,8------75,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 0,7 -- -- 2,0 1,9-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 41,9 64,4 -- 121,4 117,1------64,4 --

Költségvetési befizetések 19,5 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 589,9 21,5 -- 645,1 628,9------21,5 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 62,5 20,0 -- 23,1 10,4------20,0 --

Egyéb dologi kiadások 2,0 2,0 -- 15,0 14,9------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 333,5 -- -- 34,4 34,434,4------ 34,4 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 44,2 -- -- 34,4 34,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 34,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 44,2 -- -- -- 0,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

289,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 177,8 5,0 -- 33,8 31,028,8----5,0 28,8 -- --

 / 1 Beruházások 134,5 5,0 -- 33,5 30,728,5----5,0 28,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 134,5 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 43,3 -- -- 0,3 0,30,3------ 0,3 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,3-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

43,3 -- -- -- ---------- --2160
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BEVÉTELEK 1 193,7 10,0 -- 88,7 116,462,316,4--10,0 78,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 193,7 10,0 -- 88,7 116,462,316,4--10,0 78,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 26,6 10,0 -- 26,4 28,7------10,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 25,7 10,0 -- 24,1 25,7------10,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,9 -- -- 2,3 2,3-------- --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 167,1 -- -- 28,2 53,6-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 34,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 167,1 -- -- -- 19,5-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 34,1 34,1-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 34,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 683,1 -- -- 839,9 839,9839,9------ 839,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 509,8 -- -- 818,6 818,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 173,3 -- -- 21,3 21,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 378,9 1 274,0 -- 1 420,9 1 420,9--255,4-108,51 274,0 146,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 373,9 1 269,0 -- 1 415,9 1 415,9------1 269,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 5,0 5,0 -- 5,0 5,0------5,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 835,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 169,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 82 -- -- ------ -- -- 84--

LÉTSZÁMKERET 100 100 -- ----100 -- -- 98--

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )3

KIADÁSOK 3 840,9 1 923,2 -- 2 967,6 2 602,4674,2350,020,21 923,2 1 044,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 509,9 1 813,2 -- 2 239,2 2 079,7205,8200,020,21 813,2 426,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 070,1 1 047,7 -- 1 063,2 992,2-0,4--15,91 047,7 15,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 849,6 876,1 -- 876,0 836,4------876,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 187,9 154,9 -- 160,5 145,7------154,9 --

Külső személyi juttatások 32,6 16,7 -- 26,7 10,1------16,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

290,1 264,3 -- 292,4 266,323,8--4,3264,3 28,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 258,8 256,7 -- 257,9 235,4------256,7 --

Egészségügyi hozzájárulás 21,9 0,6 -- 27,5 26,4------0,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,4 3,0 -- 3,0 0,8------3,0 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 9,0 4,0 -- 4,0 3,7------4,0 --

 / 3 Dologi kiadások 2 031,7 501,2 -- 757,8 695,456,6200,0--501,2 256,6 -- --

Készletbeszerzés 60,5 30,6 -- 56,3 51,5------30,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 121,6 122,0 -- 119,3 115,2------122,0 --

Szolgáltatás 159,8 137,3 -- 188,0 155,8------137,3 --

Vásárolt közszolgáltatások 3,1 3,1 -- -- --------3,1 --2161
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Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 88,6 85,0 -- 81,7 84,4------85,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 60,3 48,0 -- 50,0 49,6------48,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 15,7 22,0 -- 24,4 24,4------22,0 --

Költségvetési befizetések 1 466,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 37,4 38,1 -- 149,2 135,1------38,1 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- -- -- 0,1 0,1-------- --

Egyéb dologi kiadások 17,9 15,1 -- 88,8 79,3------15,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 118,0 -- -- 125,8 125,8125,8------ 125,8 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 125,8 125,8-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 125,8-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

118,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 331,0 110,0 -- 728,4 522,7468,4150,0--110,0 618,4 -- --

 / 1 Beruházások 150,9 80,0 -- 556,0 358,7326,0150,0--80,0 476,0 -- --

Intézményi beruházási kiadások 150,9 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 152,2 30,0 -- 125,4 117,095,4----30,0 95,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 27,9 -- -- 47,0 47,047,0------ 47,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 47,0 47,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 47,0-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

27,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3 382,2 1 590,3 -- 1 957,0 2 946,016,7350,0--1 590,3 366,7 -- --

1 Működési költségvetés 3 379,5 1 590,3 -- 1 957,0 2 944,616,7350,0--1 590,3 366,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 3 379,5 127,3 -- 227,3 326,5------127,3 --

Alaptevékenység bevételei 3 092,8 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 218,0 100,0 -- 200,0 257,7------100,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 68,7 27,3 -- 27,3 68,8------27,3 --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 16,7 16,7-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 16,7-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 1 463,0 -- 1 713,0 2 601,4------1 463,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 2,7 -- -- -- 1,4-------- -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 2,7 -- -- -- ---------- --

 / 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott) -- -- -- -- 1,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 771,6 -- -- 657,5 571,9657,5------ 657,5 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 580,3 -- -- 110,9 78,4-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 191,3 -- -- 546,6 493,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 344,6 332,9 -- 353,1 353,1----20,2332,9 20,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 344,6 332,9 -- 353,1 353,1------332,9 --

2162
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 657,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 268,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 221 -- -- ------ -- -- 226--

LÉTSZÁMKERET 234 234 -- ----234 -- -- 234--

Nemzeti Munkaügyi Hivatal ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )4

KIADÁSOK 10 195,1 4 666,3 -- 19 545,7 12 780,514 508,5430,2-59,34 666,3 14 879,4 -- --

1 Működési költségvetés 8 630,5 4 290,4 -- 16 797,5 11 307,412 136,2430,2-59,34 290,4 12 507,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 837,3 1 798,1 -- 4 895,6 3 215,83 084,9--12,61 798,1 3 097,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 960,5 1 631,4 -- 3 928,1 2 403,0------1 631,4 --

Nem rendszeres személyi juttatások 402,2 106,7 -- 498,2 413,0------106,7 --

Külső személyi juttatások 474,6 60,0 -- 469,3 399,8------60,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

755,4 484,6 -- 1 337,5 844,1849,5--3,4484,6 852,9 -- --

Társadalombiztosítási járulék 717,2 472,7 -- 1 288,9 788,1------472,7 --

Egészségügyi hozzájárulás 35,1 10,9 -- 45,1 53,0------10,9 --

Táppénz hozzájárulás 3,1 1,0 -- 3,5 3,0------1,0 --

 / 3 Dologi kiadások 4 269,6 2 007,7 -- 8 898,0 6 447,86 596,2369,4-75,32 007,7 6 890,3 -- --

Készletbeszerzés 137,5 99,4 -- 209,2 147,1------99,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 501,3 390,0 -- 1 451,6 1 245,9------390,0 --

Szolgáltatás 1 275,1 998,7 -- 2 348,5 1 619,8------998,7 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 765,2 300,0 -- 1 582,8 1 151,0------300,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 15,6 30,0 -- 30,0 38,3------30,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 331,0 95,0 -- 609,0 387,9------95,0 --

Költségvetési befizetések 5,4 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 129,9 79,6 -- 126,2 124,6------79,6 --

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

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 4,2 15,0 -- 15,0 4,2------15,0 --

Egyéb dologi kiadások 1 104,1 -- -- 2 525,4 1 728,7-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- -- 1,1-------- -- -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 768,2 -- -- 1 666,4 798,61 605,660,8---- 1 666,4 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 30,6 -- -- 1 009,5 433,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 30,6 -- -- -- 29,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 171,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 4,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

-- -- -- -- 24,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak -- -- -- -- 120,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak -- -- -- -- 85,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207,3 -- -- 656,9 364,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 147,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 51,7 -- -- -- 227,5-------- --2163
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Működési célú pénzeszközátadás külföldre 8,4 -- -- -- 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 136,4-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

524,5 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 5,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 564,6 375,9 -- 2 748,2 1 473,12 372,3----375,9 2 372,3 -- --

 / 1 Beruházások 1 564,6 373,1 -- 2 726,5 1 464,82 353,4----373,1 2 353,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 564,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- 2,8 -- 2,8 --------2,8 -- -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 18,9 8,318,9------ 18,9 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 18,9 8,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak -- -- -- -- 4,5-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- -- -- 3,8 3,8-------- --

BEVÉTELEK 8 618,8 919,7 -- 9 751,7 9 733,98 560,7271,3--919,7 8 832,0 -- --

1 Működési költségvetés 7 568,0 919,7 -- 7 694,6 7 708,86 505,4269,5--919,7 6 774,9 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 920,9 919,7 -- 980,4 937,3------919,7 --

Alaptevékenység bevételei 258,6 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 642,6 889,7 -- 916,9 886,7------889,7 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 19,2 30,0 -- 63,4 50,5------30,0 --

Kamatbevételek 0,5 -- -- 0,1 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,1 0,1-------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 6 498,3 -- -- 6 491,6 6 515,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 3 753,5 -- -- -- 5 289,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2 496,9 -- -- -- 1 218,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból -- -- -- -- 8,1-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

247,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 148,8 -- -- 13,8 40,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől -- -- -- -- 0,1-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0,6 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 147,9 -- -- -- 40,2-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 208,8 215,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 050,8 -- -- 2 057,1 2 025,12 055,31,8---- 2 057,1 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 17,3 -- -- 1,8 1,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 009,4 -- -- 2 050,5 2 019,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 009,4 -- -- -- 2 019,4-------- --

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

22,0 -- -- -- ---------- --2164
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 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2,1 -- -- 4,8 3,8-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 2,1 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- -- -- 3,8 3,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 643,9 -- -- 5 947,8 3 965,65 947,8------ 5 947,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 2 415,0 -- -- 5 639,4 3 657,2-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 228,9 -- -- 308,4 308,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 4 019,8 3 746,6 -- 3 846,2 3 846,2--158,9-59,33 746,6 99,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 3 737,3 3 746,6 -- 3 543,1 3 543,1------3 746,6 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 282,5 -- -- 303,1 303,1-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 087,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 765,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 548 -- -- ------ -- -- 679--

LÉTSZÁMKERET 445 445 -- ----445 -- -- 445--

Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )8

KIADÁSOK 25 720,3 23 118,0 -- 87 235,4 89 793,06 409,657 643,664,223 118,0 64 117,4 -- --

1 Működési költségvetés 23 679,8 21 677,5 -- 79 616,1 85 714,31 371,056 503,464,221 677,5 57 938,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 13 418,4 12 518,2 -- 14 209,0 14 166,8687,1702,4301,312 518,2 1 690,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 11 356,0 11 515,3 -- 12 227,9 11 788,7------11 515,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 763,6 977,9 -- 1 840,4 2 181,1------977,9 --

Külső személyi juttatások 298,8 25,0 -- 140,7 197,0------25,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 529,1 3 537,6 -- 3 698,9 3 645,4-64,7145,180,93 537,6 161,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 3 392,2 3 537,6 -- 3 569,8 3 356,3------3 537,6 --

Egészségügyi hozzájárulás 118,9 -- -- 129,1 266,9-------- --

Táppénz hozzájárulás 18,0 -- -- -- 22,2-------- --

 / 3 Dologi kiadások 6 727,1 5 621,7 -- 61 690,9 67 884,8731,355 655,9-318,05 621,7 56 069,2 -- --

Készletbeszerzés 487,1 235,4 -- 494,7 488,4------235,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 161,8 1 887,1 -- 2 244,3 2 172,3------1 887,1 --

Szolgáltatás 3 274,7 2 338,8 -- 56 615,6 62 923,6------2 338,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 161,2 713,6 -- 1 478,1 1 478,5------713,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 67,8 13,5 -- 27,5 37,1------13,5 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 74,2 23,7 -- 105,8 103,7------23,7 --

Költségvetési befizetések 0,5 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 400,1 350,5 -- 630,4 591,1------350,5 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 39,3 54,5 -- 56,0 50,9------54,5 --

Egyéb dologi kiadások 60,4 4,6 -- 38,5 39,2------4,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,2 -- -- 17,3 17,317,3------ 17,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 16,9 16,9-------- --2165
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Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 16,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,4 -- -- 0,4 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,4 -- -- -- 0,4-------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 040,5 1 440,5 -- 7 619,3 4 078,75 038,61 140,2--1 440,5 6 178,8 -- --

 / 1 Beruházások 1 335,8 1 035,0 -- 6 289,2 2 937,54 114,01 140,2--1 035,0 5 254,2 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 335,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 620,8 383,7 -- 520,5 334,6136,8----383,7 136,8 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 83,9 21,8 -- 809,6 806,6787,8----21,8 787,8 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 738,8 738,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 738,8-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 73,9 21,8 -- 70,8 67,8------21,8 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 70,4 21,8 -- 70,8 67,8------21,8 --

Pénzügyi befektetések kiadásai 10,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 7 796,7 6 182,8 -- 65 078,7 65 651,41 417,357 478,6--6 182,8 58 895,9 -- --

1 Működési költségvetés 7 686,0 6 182,8 -- 64 502,4 65 075,1841,057 478,6--6 182,8 58 319,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 6 930,6 6 182,8 -- 63 661,4 64 229,0------6 182,8 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 864,2 6 119,8 -- 63 586,4 64 183,8------6 119,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 66,4 63,0 -- 75,0 45,2------63,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 755,4 -- -- 841,0 846,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 46,2 -- -- -- 182,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 705,2 -- -- -- 659,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4,0 -- -- -- 4,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 110,7 -- -- 576,3 576,3576,3------ 576,3 -- --

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

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 513,6 513,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 513,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

110,4 -- -- 62,7 62,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 10,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

100,4 -- -- 62,7 62,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 912,0 -- -- 4 992,3 3 122,54 992,3------ 4 992,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 353,0 -- -- 507,9 507,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 559,0 -- -- 4 484,4 2 614,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 18 249,0 16 935,2 -- 17 164,4 23 539,1--165,064,216 935,2 229,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 15 297,6 16 660,1 -- 16 889,3 23 264,0------16 660,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 2 951,4 275,1 -- 275,1 275,1------275,1 --2166
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 237,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 520,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 3 682 -- -- ------ -- -- 3 971--

LÉTSZÁMKERET 4 100 4 042 -- ----4 042 -- -- 4 042--

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal ( 01112 Kormányzat )9

KIADÁSOK 465,3 1 167,3 -- 1 752,6 1 262,2567,441,2-23,31 167,3 585,3 -- --

1 Működési költségvetés 459,3 1 065,1 -- 1 571,9 1 148,0465,641,2--1 065,1 506,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 285,5 630,0 -- 657,3 465,418,78,6--630,0 27,3 -- --

Rendszeres személyi juttatások 252,7 542,9 -- 557,2 412,5------542,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 32,1 67,1 -- 68,9 47,0------67,1 --

Külső személyi juttatások 0,7 20,0 -- 31,2 5,9------20,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

74,6 170,1 -- 178,1 123,25,72,3--170,1 8,0 -- --

Társadalombiztosítási járulék 69,5 157,4 -- 164,5 116,4------157,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 5,0 12,7 -- 13,5 6,8------12,7 --

Táppénz hozzájárulás 0,1 -- -- 0,1 ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 98,6 265,0 -- 363,6 186,568,330,3--265,0 98,6 -- --

Készletbeszerzés 3,5 3,1 -- 6,3 2,0------3,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 44,5 75,6 -- 79,8 40,8------75,6 --

Szolgáltatás 20,2 67,2 -- 94,8 73,0------67,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18,4 52,6 -- 69,4 33,1------52,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 5,1 26,6 -- 32,0 13,5------26,6 --

Adók, díjak, befizetések 5,5 15,0 -- 17,6 10,5------15,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1,0 23,3 -- 54,5 9,6------23,3 --

Egyéb dologi kiadások 0,4 1,6 -- 9,2 4,0------1,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 -- -- 372,9 372,9372,9------ 372,9 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 371,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 371,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,6 -- -- 372,9 1,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,6 -- -- -- 1,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6,0 102,2 -- 180,7 114,2101,8---23,3102,2 78,5 -- --

 / 1 Beruházások 6,0 102,2 -- 70,3 3,8-8,6---23,3102,2 -31,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 6,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 110,4 110,4110,4------ 110,4 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 110,4-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 110,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 110,4 ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 34,8 34,532,82,0---- 34,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 34,8 34,532,82,0---- 34,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 2,0 1,7-------- --2167
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Intézmények egyéb sajátos bevételei -- -- -- 2,0 1,6-------- --

Kamatbevételek -- -- -- -- 0,1-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 32,8 26,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 26,3-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- -- 6,5-------- --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól -- -- -- -- 6,5-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 534,6 534,6534,6------ 534,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele -- -- -- 420,6 420,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 114,0 114,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 999,9 1 167,3 -- 1 183,2 1 183,2--39,2-23,31 167,3 15,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 879,9 1 065,1 -- 1 104,3 1 104,3------1 065,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 120,0 102,2 -- 78,9 78,9------102,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 534,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 490,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 52 -- -- ------ -- -- 88--

LÉTSZÁMKERET 100 100 -- ----100 -- -- 82--

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )14

KIADÁSOK 1 140,0 880,0 -- 1 058,5 1 056,9136,132,59,9880,0 178,5 -- --

1 Működési költségvetés 1 089,8 860,0 -- 996,2 994,693,832,59,9860,0 136,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 591,0 548,1 -- 542,1 541,5-13,8--7,8548,1 -6,0 -- --

Rendszeres személyi juttatások 504,0 495,6 -- 461,5 461,5------495,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 77,0 42,5 -- 66,1 65,5------42,5 --

Külső személyi juttatások 10,0 10,0 -- 14,5 14,5------10,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

158,5 148,0 -- 141,4 141,3-8,7--2,1148,0 -6,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 149,3 145,3 -- 133,9 133,8------145,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 9,0 2,5 -- 5,8 5,8------2,5 --

Táppénz hozzájárulás 0,2 0,2 -- 0,3 0,3------0,2 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- -- -- 1,4 1,4-------- --

 / 3 Dologi kiadások 302,4 163,9 -- 312,7 311,8116,332,5--163,9 148,8 -- --

Készletbeszerzés 30,4 17,1 -- 27,5 27,5------17,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 32,1 23,0 -- 34,1 34,1------23,0 --

Szolgáltatás 97,0 57,8 -- 115,1 114,7------57,8 --

Vásárolt közszolgáltatások 2,1 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 54,1 33,0 -- 54,7 54,7------33,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 3,3 1,0 -- 3,2 3,2------1,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 30,5 12,0 -- 40,8 40,8------12,0 --

Adók, díjak, befizetések 20,3 10,0 -- 19,1 18,6------10,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- 0,1 0,1-------- --2168
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Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 16,7 8,0 -- 10,9 10,9------8,0 --

Egyéb dologi kiadások 15,6 2,0 -- 7,2 7,2------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,9 -- -- -- ---------- -- -- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

37,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,2 20,0 -- 62,3 62,342,3----20,0 42,3 -- --

 / 1 Beruházások 2,2 10,0 -- 13,4 13,43,4----10,0 3,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 2,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 48,0 10,0 -- 48,9 48,938,9----10,0 38,9 -- --

BEVÉTELEK 121,2 18,8 -- 185,5 184,8134,232,5--18,8 166,7 -- --

1 Működési költségvetés 119,8 18,8 -- 70,0 134,218,732,5--18,8 51,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 43,6 10,0 -- 42,5 44,8------10,0 --

Alaptevékenység bevételei 5,9 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 33,6 8,5 -- 39,3 41,6------8,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 4,1 1,5 -- 3,2 3,2------1,5 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 25,7 -- -- 7,2 70,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 37,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 33,1-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

25,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50,5 -- -- 11,5 10,9-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 22,5 -- -- -- 10,9-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28,0 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 8,8 -- 8,8 7,7------8,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 1,4 -- -- 115,5 50,6115,5------ 115,5 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 115,5 50,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 45,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 5,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,4 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 1,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 100,2 -- -- 1,9 1,91,9------ 1,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 63,0 -- -- 1,9 1,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 37,2 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 920,5 861,2 -- 871,1 871,1----9,9861,2 9,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 908,8 841,2 -- 851,1 851,1------841,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 11,7 20,0 -- 20,0 20,0------20,0 --

2169
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 134 -- -- ------ -- -- 129--

LÉTSZÁMKERET 134 134 -- ----134 -- -- 134--

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )16

KIADÁSOK 689,8 379,7 -- 877,4 802,4465,731,40,6379,7 497,7 -- --

1 Működési költségvetés 680,4 379,7 -- 862,3 787,0450,631,40,6379,7 482,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 448,8 280,8 -- 492,6 472,9189,921,40,5280,8 211,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 408,2 258,7 -- 436,3 417,8------258,7 --

Nem rendszeres személyi juttatások 39,3 21,1 -- 54,6 53,8------21,1 --

Külső személyi juttatások 1,3 1,0 -- 1,7 1,3------1,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

119,8 78,9 -- 127,5 123,541,86,70,178,9 48,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 114,3 75,9 -- 119,9 115,9------75,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 4,9 3,0 -- 7,3 7,3------3,0 --

Táppénz hozzájárulás 0,6 -- -- 0,3 0,3-------- --

 / 3 Dologi kiadások 92,0 20,0 -- 241,4 189,8218,13,3--20,0 221,4 -- --

Készletbeszerzés 1,4 2,8 -- 3,2 2,9------2,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 0,7 1,3 -- 2,5 2,4------1,3 --

Szolgáltatás 1,9 4,8 -- 42,2 3,1------4,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15,6 2,4 -- 44,6 35,7------2,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 11,3 4,5 -- 13,8 13,4------4,5 --

Adók, díjak, befizetések 5,2 2,2 -- 9,3 8,4------2,2 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- 0,1 0,1-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 51,1 -- -- 123,9 122,3-------- --

Egyéb dologi kiadások 4,5 2,0 -- 1,8 1,5------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,8 -- -- 0,8 0,80,8------ 0,8 -- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,5 -- -- 0,8 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1,5 -- -- -- 0,8-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

17,8 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,4 -- -- 15,1 15,415,1------ 15,1 -- --

 / 1 Beruházások 9,4 -- -- 15,1 15,415,1------ 15,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 9,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 285,0 -- -- 411,4 411,4411,00,4---- 411,4 -- --

1 Működési költségvetés 280,2 -- -- 396,3 396,3395,90,4---- 396,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,8 -- -- 0,4 0,4-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 0,8 -- -- 0,4 0,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 279,4 -- -- 395,9 395,9-------- --2170
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Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 279,4 -- -- -- 395,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,8 -- -- 15,1 15,115,1------ 15,1 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,8 -- -- 15,1 15,1-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

4,8 -- -- -- 15,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 53,4 -- -- 54,7 29,054,7------ 54,7 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 48,8 -- -- 54,7 29,0-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 4,6 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 404,9 379,7 -- 411,3 411,3--31,00,6379,7 31,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 404,9 379,7 -- 411,3 411,3------379,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 53,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 49,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 109 -- -- ------ -- -- 102--

LÉTSZÁMKERET 68 68 -- ----68 -- -- 68--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )25

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

Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )225

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

Magyar találmányok külföldi bejelentése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )225 4

KIADÁSOK 0,9 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2 -- --

1 Működési költségvetés 0,9 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,2 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Kárrendezési célelőirányzat ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )225 5

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

Függő kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 1

KIADÁSOK 444,7 410,0 -- 509,5 275,0--99,5--410,0 99,5 -- --

1 Működési költségvetés 444,7 410,0 -- 509,5 275,0--99,5--410,0 99,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 444,7 410,0 -- 509,5 275,0--99,5--410,0 99,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 95,4 95,4--95,4---- 95,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 410,0 -- 414,1 179,6--4,1--410,0 4,1
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Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

134,2 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 310,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 134,2 -- -- 99,5 99,5--99,5---- 99,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 410,0 410,0 -- 410,0 410,0------410,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 99,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 234,5

Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 2

KIADÁSOK 3 659,5 3 550,0 -- 3 597,2 3 570,7--47,2--3 550,0 47,2 -- --

1 Működési költségvetés 3 659,5 3 550,0 -- 3 597,2 3 570,7--47,2--3 550,0 47,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 659,5 3 550,0 -- 3 597,2 3 570,7--47,2--3 550,0 47,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 33,6 33,6--33,6---- 33,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 3 550,0 -- 3 563,6 3 537,1--13,6--3 550,0 13,6

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

156,7 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3 502,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 156,7 -- -- 47,2 47,2--47,2---- 47,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 550,0 3 550,0 -- 3 550,0 3 550,0------3 550,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 47,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 26,5

Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )225 5 3

KIADÁSOK 33,8 40,0 -- 46,4 48,3--6,4--40,0 6,4 -- --

1 Működési költségvetés 33,8 40,0 -- 46,4 48,3--6,4--40,0 6,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33,8 40,0 -- 46,4 48,3--6,4--40,0 6,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,6 2,6--2,6---- 2,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 40,0 -- 43,8 45,7--3,8--40,0 3,8

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 33,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 6,4 6,4--6,4---- 6,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 40,0 40,0 -- 40,0 42,0------40,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )225 7

KIADÁSOK 56,7 -- -- 50,1 19,2--50,1---- 50,1 -- --

1 Működési költségvetés 56,7 -- -- 50,1 19,2--50,1---- 50,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 27,8 ----27,8---- 27,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56,7 -- -- 22,3 19,2--22,3---- 22,3

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 56,7 -- -- 22,3 19,2--22,3---- 22,3

BEVÉTELEK -- -- -- 27,8 27,8--27,8---- 27,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 27,8 27,8--27,8---- 27,8

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 27,8 27,8-------- --2172
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TÁMOGATÁSOK 56,7 -- -- 22,3 22,3--22,3---- 22,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30,9

Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )225 8

KIADÁSOK 60,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 60,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 60,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 48,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

11,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 60,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

ÁKK Zrt. osztalék befizetés ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )225 10

KIADÁSOK 103,5 -- -- 29,8 ----29,8---- 29,8 -- --

1 Működési költségvetés 103,5 -- -- 29,8 ----29,8---- 29,8

 / 3 Dologi kiadások 52,9 -- -- 29,8 ----29,8---- 29,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

50,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 52,9 -- -- 29,8 29,8--29,8---- 29,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 52,9 -- -- 29,8 29,8--29,8---- 29,8

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 52,9 -- -- 29,8 29,8--29,8---- 29,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 50,6 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29,8

Közigazgatási fejlesztési feladatok ( 01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai )225 16

KIADÁSOK 9,8 -- -- 123,3 27,9--123,3---- 123,3 -- --

1 Működési költségvetés 9,8 -- -- 123,3 27,9--123,3---- 123,3

 / 3 Dologi kiadások 8,9 -- -- 25,7 25,7--25,7---- 25,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 -- -- 97,6 2,2--97,6---- 97,6

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,5 -- -- 95,4 ----95,4---- 95,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,8 -- -- 123,3 27,9--123,3---- 123,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 17,7 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )225 33

KIADÁSOK 3,8 -- -- 5,2 5,2--5,2---- 5,2 -- --

1 Működési költségvetés 3,8 -- -- 5,2 5,2--5,2---- 5,2
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 / 3 Dologi kiadások 3,8 -- -- 3,7 3,7--3,7---- 3,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,2 5,2--5,2---- 5,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 9,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Állami Bérlakás Program ( 06161 Egyéb szociális támogatások )225 50

KIADÁSOK 19,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat ( 01112 Kormányzat )225 51

KIADÁSOK 30,0 712,0 -- 1 018,0 429,6--756,0-450,0712,0 306,0 -- --

1 Működési költségvetés 30,0 705,0 -- 1 007,4 426,0--752,4-450,0705,0 302,4

 / 3 Dologi kiadások -- 305,0 -- 70,0 ----15,0-250,0305,0 -235,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,0 400,0 -- 937,4 426,0--737,4-200,0400,0 537,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 304,6 304,6--304,6---- 304,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 400,0 -- 632,8 121,4--432,8-200,0400,0 232,8

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

30,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 7,0 -- 10,6 3,6--3,6--7,0 3,6

 / 1 Beruházások -- 7,0 -- -- -----7,0--7,0 -7,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 10,6 3,6--10,6---- 10,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 3,6 3,6--3,6---- 3,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 7,0 ----7,0---- 7,0

BEVÉTELEK -- -- -- 56,0 56,0--56,0---- 56,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 56,0 56,0--56,0---- 56,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 56,0 56,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 30,0 -- -- 700,0 429,6--700,0---- 700,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 700,0 712,0 -- 262,0 262,0-----450,0712,0 -450,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 700,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 318,0

Vállalkozási célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )325

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

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat ( 13403 Külkereskedelem )325 82174
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 485,1 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 485,1 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Dologi kiadások 36,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 449,0 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 448,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK 36,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 36,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 36,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 449,1 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Területfejlesztési és építésügyi feladatok ( X Nem besorolt )425

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

Állami Támogatású Bérlakás Program ( 07111 Egyéni lakásügyek )425 3

KIADÁSOK 16,6 21,0 -- 21,0 2,8--5,2-5,221,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 21,0 -- 18,6 2,8--2,8-5,221,0 -2,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 21,0 -- 18,6 2,8--2,8-5,221,0 -2,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,8 2,8--2,8---- 2,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 21,0 -- 15,8 -------5,221,0 -5,2

2 Felhalmozási költségvetés 16,6 -- -- 2,4 ----2,4---- 2,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 16,6 -- -- 2,4 ----2,4---- 2,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 2,4 ----2,4---- 2,4

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

16,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,6 -- -- 5,2 2,8--5,2---- 5,2 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 21,0 -- 15,8 15,8-----5,221,0 -5,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15,8

Kutatási és technológia feladatok ( 01414 Multidiszciplináris alapkutatás )625

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

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )625 4

KIADÁSOK 458,6 734,2 -- 478,8 474,4---255,4--734,2 -255,4 -- --

1 Működési költségvetés 458,6 734,2 -- 478,8 474,4---255,4--734,2 -255,4

 / 3 Dologi kiadások 458,6 734,2 -- 478,8 474,4---255,4--734,2 -255,4

TÁMOGATÁSOK 458,6 734,2 -- 478,8 478,8---255,4--734,2 -255,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Társadalmi szervezetek címzett támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )14252175



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

1425 1

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

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1425 1 1

KIADÁSOK 360,0 360,0 -- 360,6 178,3--0,6--360,0 0,6 -- --

1 Működési költségvetés 360,0 360,0 -- 357,6 178,0---2,4--360,0 -2,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,6 0,4--0,6---- 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 360,0 360,0 -- 357,0 177,6---3,0--360,0 -3,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 360,0 360,0 -- 357,0 177,6---3,0--360,0 -3,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,0 0,3--3,0---- 3,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 3,0 0,3--3,0---- 3,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 3,0 0,3--3,0---- 3,0

BEVÉTELEK -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

TÁMOGATÁSOK 360,0 360,0 -- 360,0 360,0------360,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 182,3

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )1425 1 2

KIADÁSOK 213,3 81,0 -- 78,3 51,6--1,1-3,881,0 -2,7 -- --

1 Működési költségvetés 213,3 81,0 -- 78,3 51,6--1,1-3,881,0 -2,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -- ----3,8-3,8-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 213,3 81,0 -- 78,3 51,6---2,7--81,0 -2,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207,6 81,0 -- 77,7 51,0---3,3--81,0 -3,3

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 133,4 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 81,0 81,0 -- 77,2 77,2-----3,881,0 -3,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 26,7

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )1425 1 4

KIADÁSOK 0,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- -- ---------- --
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Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )1425 5

KIADÁSOK 72,4 63,0 -- 87,9 59,9--28,0-3,163,0 24,9 -- --

1 Működési költségvetés 72,4 63,0 -- 87,9 59,9--28,0-3,163,0 24,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,4 63,0 -- 87,9 59,9--28,0-3,163,0 24,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 67,8 63,0 -- 87,9 59,9--28,0-3,163,0 24,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

4,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,9 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 66,5 63,0 -- 87,9 87,9--28,0-3,163,0 24,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28,0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )3025

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

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem 
bontott) )

3025 1

KIADÁSOK 41,6 13,7 -- 74,0 10,0--43,716,613,7 60,3 -- --

1 Működési költségvetés 41,6 13,7 -- 74,0 10,0--43,716,613,7 60,3

 / 3 Dologi kiadások 1,5 13,7 -- -- -----30,316,613,7 -13,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 40,1 -- -- 74,0 10,0--74,0---- 74,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 40,0 -- -- 74,0 10,0--74,0---- 74,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 41,6 -- -- 43,7 10,0--43,7---- 43,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 33,7 13,7 -- 30,3 30,3----16,613,7 16,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 33,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 30,3

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )3025 2

KIADÁSOK 2 326,8 2 163,2 -- 2 474,9 2 325,7--461,7-150,02 163,2 311,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 326,8 2 163,2 -- 2 474,9 2 325,7--461,7-150,02 163,2 311,7

 / 3 Dologi kiadások 2 290,5 2 163,2 -- 2 461,8 2 312,6--448,6-150,02 163,2 298,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,3 -- -- 13,1 13,1--13,1---- 13,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 13,1 13,1--13,1---- 13,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

36,3 -- -- -- ---------- --2177
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 704,0 -- -- 461,7 461,7--461,7---- 461,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 084,5 2 163,2 -- 2 013,2 2 013,2-----150,02 163,2 -150,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 461,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 149,2

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok ( 02121 Polgári védelem )3025 3

KIADÁSOK 10,1 18,1 -- 33,5 19,9--19,9-4,518,1 15,4 -- --

1 Működési költségvetés 10,1 18,1 -- 33,5 19,9--19,9-4,518,1 15,4

 / 3 Dologi kiadások -- 18,1 -- 13,6 -------4,518,1 -4,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,1 -- -- 19,9 19,9--19,9---- 19,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 19,7 19,7--19,7---- 19,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

10,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,1 -- -- 19,9 19,9--19,9---- 19,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 9,9 18,1 -- 13,6 13,6-----4,518,1 -4,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 13,6

NATO tagságból adódó ágazati feladatok ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )3025 4

KIADÁSOK 13,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 13,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

13,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )3025 9

KIADÁSOK 3 622,6 412,0 -- 378,2 59,2--166,2-200,0412,0 -33,8 -- --

1 Működési költségvetés 25,9 412,0 -- 333,7 59,2--121,7-200,0412,0 -78,3

 / 3 Dologi kiadások 2,0 -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23,9 412,0 -- 330,8 59,2--118,8-200,0412,0 -81,2

Támogatásértékű működési kiadások 1,0 1,0 -- 2,1 2,1--2,1--1,0 2,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22,9 411,0 -- 328,7 57,1--116,7-200,0411,0 -83,3

2 Felhalmozási költségvetés 3 596,7 -- -- 44,5 ----44,5---- 44,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 596,7 -- -- 44,5 ----44,5---- 44,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 144,1 -- -- 44,5 ----44,5---- 44,5

Pénzügyi befektetések kiadásai 452,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 687,3 -- -- 2,9 2,9--2,9---- 2,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 414,4 -- -- 2,9 2,9--2,9---- 2,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 412,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,0 -- -- 2,9 2,9--2,9---- 2,9
2178
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2 Felhalmozási költségvetés 272,9 -- -- -- ---------- --

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

272,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26,6 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 922,0 412,0 -- 362,0 362,0--150,0-200,0412,0 -50,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 319,0

Szervezetátalakítási alap ( 13401 Gazdasági tevékenységek )3025 10

KIADÁSOK 450,0 4 678,0 -- 1 153,8 1 091,0--940,3-4 464,54 678,0 -3 524,2 -- --

1 Működési költségvetés 450,0 4 678,0 -- 1 153,8 1 091,0--940,3-4 464,54 678,0 -3 524,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -- ----3 100,0-3 100,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 450,0 4 678,0 -- 1 153,8 1 091,0---2 159,7-1 364,54 678,0 -3 524,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 091,0 1 091,0--1 091,0---- 1 091,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 4 678,0 -- 62,8 -----3 250,7-1 364,54 678,0 -4 615,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

450,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 450,0 -- -- 1 091,0 1 091,0--1 091,0---- 1 091,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 091,0 4 678,0 -- 62,8 62,8---150,7-4 464,54 678,0 -4 615,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 091,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 62,8

ClusterCOOP program támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )3025 11

KIADÁSOK 40,2 50,0 -- 89,3 56,4--51,8-12,550,0 39,3 -- --

1 Működési költségvetés 40,2 50,0 -- 89,3 56,4--51,8-12,550,0 39,3

 / 3 Dologi kiadások 19,3 50,0 -- 71,9 39,0--34,4-12,550,0 21,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,9 -- -- 17,4 17,4--17,4---- 17,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 17,4 17,4--17,4---- 17,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

20,9 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 12,4 -- -- 31,0 31,0--31,0---- 31,0 -- --

1 Működési költségvetés 12,4 -- -- 31,0 31,0--31,0---- 31,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12,4 -- -- 31,0 31,0--31,0---- 31,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 27,9 -- -- 20,8 20,8--20,8---- 20,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 20,7 50,0 -- 37,5 37,5-----12,550,0 -12,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 32,9

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )3025 12

KIADÁSOK -- 350,0 -- 350,0 257,8------350,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 350,0 -- 346,9 254,7---3,1--350,0 -3,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 350,0 -- 346,9 254,7---3,1--350,0 -3,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 350,0 -- 346,9 254,7---3,1--350,0 -3,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,1 3,1--3,1---- 3,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 3,1 3,1--3,1---- 3,12179



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 -- -- -- 3,1 3,1--3,1---- 3,1

TÁMOGATÁSOK -- 350,0 -- 350,0 350,0------350,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 92,2

Képzéssel támogatott közmunkaprogram ( 13503 Közmunkák szervezése )3325

KIADÁSOK 25,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 25,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

25,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 25,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

MKIK támogatása ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )3525

KIADÁSOK 1 650,0 -- -- 41,6 ----41,6---- 41,6 -- --

1 Működési költségvetés 1 625,2 -- -- 41,6 ----41,6---- 41,6

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 41,6 ----41,6---- 41,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 625,2 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 625,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,8 -- -- -- ---------- --

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

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

BEVÉTELEK -- -- -- 41,6 41,6--41,6---- 41,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 41,6 41,6--41,6---- 41,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 41,6 41,6--41,6---- 41,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 450,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 41,6

Ipartestületek Országos Szövetség ( 1370 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )3625

KIADÁSOK -- -- -- 16,2 16,2--16,2---- 16,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 16,2 16,2--16,2---- 16,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 16,2 16,2--16,2---- 16,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 16,2 16,2--16,2---- 16,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 16,2 16,2--16,2---- 16,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 16,2 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kereskedőház ( 1370 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )3725

KIADÁSOK -- 3 150,0 -- 3 150,0 3 150,0------3 150,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 1 145,0 -- -- -----1 145,0--1 145,0 -1 145,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 145,0 -- -- -----1 145,0--1 145,0 -1 145,02180



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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módosítás
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2013. évi 
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2013. évi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 1 145,0 -- -- -----1 145,0--1 145,0 -1 145,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 005,0 -- 3 150,0 3 150,0--1 145,0--2 005,0 1 145,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 2 005,0 -- 3 150,0 3 150,0--1 145,0--2 005,0 1 145,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 1 980,0 -- 1 980,0 1 100,0------1 980,0 --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- 25,0 -- 1 170,0 2 050,0--1 145,0--25,0 1 145,0

TÁMOGATÁSOK -- 3 150,0 -- 3 150,0 3 150,0------3 150,0 -- -- --

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

Keleti kapcsolatok bővítése ( 1370 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )3825

KIADÁSOK -- 3 063,2 -- 2 557,6 2 550,0---5,6-500,03 063,2 -505,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 063,2 -- 7,6 -----2 555,6-500,03 063,2 -3 055,6

 / 3 Dologi kiadások -- 1 500,0 -- 7,6 -----1 405,6-86,81 500,0 -1 492,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 563,2 -- -- -----1 150,0-413,21 563,2 -1 563,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 1 563,2 -- -- -----1 150,0-413,21 563,2 -1 563,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 550,0 2 550,0--2 550,0---- 2 550,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 2 550,0 2 550,0--2 550,0---- 2 550,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 1 100,0 1 100,0--1 100,0---- 1 100,0

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 1 450,0 1 450,0--1 450,0---- 1 450,0

TÁMOGATÁSOK -- 3 063,2 -- 2 557,6 2 557,6---5,6-500,03 063,2 -505,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,6

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )3925

KIADÁSOK -- 204,0 -- 125,0 -----28,0-51,0204,0 -79,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 204,0 -- 125,0 -----28,0-51,0204,0 -79,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 204,0 -- 125,0 -----28,0-51,0204,0 -79,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 204,0 -- 125,0 -----28,0-51,0204,0 -79,0

TÁMOGATÁSOK -- 204,0 -- 125,0 125,0---28,0-51,0204,0 -79,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 125,0

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális 
és jóléti szolgáltatások )

4325

KIADÁSOK 433,7 350,6 -- 418,0 204,4--67,4--350,6 67,4 -- --

1 Működési költségvetés 433,7 350,6 -- 391,0 204,4--40,4--350,6 40,4

 / 3 Dologi kiadások 44,1 -- -- 67,4 67,4--67,4---- 67,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 389,6 350,6 -- 323,6 137,0---27,0--350,6 -27,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 389,6 350,6 -- 323,6 137,0---27,0--350,6 -27,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 27,0 ----27,0---- 27,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 27,0 ----27,0---- 27,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 27,0 ----27,0---- 27,0

BEVÉTELEK 44,1 -- -- 67,4 67,4--67,4---- 67,4 -- --

1 Működési költségvetés 44,1 -- -- 67,4 67,4--67,4---- 67,42181



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 44,1 -- -- 67,4 67,4-------- --

TÁMOGATÁSOK 389,6 350,6 -- 350,6 350,6------350,6 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 213,6

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és 
szolgáltatások )

4425

KIADÁSOK 400,0 400,0 -- 760,0 360,0--360,0--400,0 360,0 -- --

1 Működési költségvetés 400,0 400,0 -- 760,0 360,0--360,0--400,0 360,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 400,0 -- 760,0 360,0--360,0--400,0 360,0

Támogatásértékű működési kiadások 399,8 400,0 -- 760,0 360,0--360,0--400,0 360,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 400,0 -- -- 360,0 360,0--360,0---- 360,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 360,0 400,0 -- 400,0 400,0------400,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 360,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 400,0

Kegyeleti Alap ( 0616 Egyéb szociális támogatások )4525

KIADÁSOK 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )4625

KIADÁSOK 101,0 500,0 -- 721,5 655,6--221,5--500,0 221,5 -- --

1 Működési költségvetés 101,0 500,0 -- 721,5 655,6--221,5--500,0 221,5

 / 3 Dologi kiadások 101,0 500,0 -- 707,3 641,4--207,3--500,0 207,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 14,2 14,2--14,2---- 14,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 380,4 380,4--380,4---- 380,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 481,4 500,0 -- 341,1 341,1---158,9--500,0 -158,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 380,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 65,9

Kötött segélyhitelezés ( 01139 Külügyek (nem bontott) )4725

KIADÁSOK 527,6 585,2 -- 1 075,3 981,9--490,1--585,2 490,1 -- --

1 Működési költségvetés 527,6 585,2 -- 1 075,3 981,9--490,1--585,2 490,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 527,6 585,2 -- 1 075,3 981,9--490,1--585,2 490,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 387,8--387,8---- 387,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 152,7 585,2 -- 1 075,3 594,1--102,3--585,2 102,3

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

374,9 -- -- -- ---------- --

2182



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 432,5 -- -- 490,1 490,1--490,1---- 490,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 585,2 585,2 -- 585,2 585,2------585,2 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 490,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 93,4

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -
feldolgozás )

4825

KIADÁSOK -- -- -- 13 500,0 280,9----13 500,0-- 13 500,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 13 500,0 280,9----13 500,0-- 13 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 13 500,0 280,9----13 500,0-- 13 500,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 13 500,0 280,9----13 500,0-- 13 500,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 13 500,0 13 500,0----13 500,0-- 13 500,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 219,1

Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )5025

KIADÁSOK 44,5 -- -- 6,6 6,6--6,6---- 6,6 -- --

1 Működési költségvetés 44,5 -- -- 6,6 6,6--6,6---- 6,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 44,5 -- -- 6,6 6,6--6,6---- 6,6

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

44,5 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 44,5 -- -- 6,6 6,6--6,6---- 6,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 6,5 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )5125

KIADÁSOK -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 000,0 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

25/02/04/00 Magyar találmányok külföldi bejelentése (197117) Új elem

Indoklás: Előző évi követelésekből származó bevétel.

25/02/07/00 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
rendszer működtetéséhez (281956)

Új elem

Indoklás: Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185 § (3) 
bekezdése, előző évi követelésekből származó bevétel.

25/02/10/00 ÁKK Zrt. osztalék befizetés (240967) Új elem

Indoklás: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

25/02/16/00 Közigazgatási fejlesztési feladatok (270601) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.

25/02/33/00 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ 
működtetése (284701)

Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.

25/03/08/00 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat (270590) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.

25/35/00/00 MKIK támogatása (329828) Új elem

Indoklás: Előző évi követelésekből származó bevétel.

25/36/00/00 Ipartestületek Országos Szövetség (331184) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.

25/48/00/00 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása (340473)

Új elem

Indoklás: Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép 
bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
16/2013. (VI.3.) NGM rendelet.

25/50/00/00 Fejezeti általános tartalék (269590) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.

25/51/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (265112) Új elem

Indoklás: Előző évi maradvány előirányzatosítása.
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89 125,0

164 918,0

164 918,0

0,0

194 812,0

59 231,0

Mezőgazdasági import letéti számla

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (1) 
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 17/2004. (II.13.) Kormányrendelet 2. § b) 
bekezdése szerint az importengedélyekhez, valamint az engedélyalapú kedvezményes import 
vámkontingensekhez kötődő biztosítékok kezelését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
végzi. 
A hivatkozott jogszabály az importengedélyekhez kapcsolódó biztosítékrendszer részeként meghatározza 
többek között a készpénzletéteket is. Ez azt jelenti, hogy a behozatali engedélyt kérő szervezet az 
engedélykérelemmel egyidejűleg a letéti számlára utalja a biztosíték összegét.
Az import ügylet befejezését követően kerül sor a készpénzbiztosíték visszautalására a következők 
szerint:
- a Hivatal által kiadott engedélyben meghatározott mennyiségnek megfelelően teljesült az ügylet, és a 
behozatalt a meghatározott időpontig igazolják: a biztosíték teljes egészében visszautalásra kerül,
- a Hivatal által kiadott engedélyben meghatározott mennyiség nem 100 %-ban kerül behozatalra, illetve 
a teljesítési igazolás a határidőt meghaladja: a biztosíték egy része kerül visszautalásra,
- az import kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén: a biztosíték a letéti számlán marad.

Letéti számla

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet felhatalmazása alapján a 
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint 
kijelölő hatóság végzi.
A kijelölő hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzésébe  szakértőként kirendeli 
a Nemzeti Akkreditáló Testületet. A szakértői díjra a Hivatal előleget kér be a kérelmező szervezettől, 
melyet a Hivatal a Letéti számlán letétbe helyez. 
A kijelölési eljárás befejezését követően kerül sor a letétek tovább- vagy visszautalására a következők 

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

194 812,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

bankszámlaszám:     10032000-00282448-20000002
10032000-00282448-21000005

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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szerint:
- a letétbe helyezett NAT szakértői díj összege az eljárást lezáró határozatban meghatározott összegben 
továbbutalásra kerül a NAT részére,
- ha a letétbe helyezett összeg magasabb a NAT által meghatározott szakértői díjnál, akkor az eljárást 
lezáró határozatban meghatározott összeg visszautalásra kerül a kérelmező szervezet részére.
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23 780,0

54 517,0

54 517,0

0,0

78 241,0

56,0

Az NMH letéti számlája a megyei és fővárosi kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szervei által kirótt és a fizetési határidő letelte után hatósági átutalási megbízással 
beszedett, a központi költségvetést megillető külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és munkaügyi, 
munkavédelmi és eljárási bírság és késedelmi pótlék bevételek elkülönített pénzkezelésére szolgál. 
Az NMH letéti számla nyitó állománya 23.780 e Ft volt, évközben 54.517 e Ft összeg került a számlára 
befizetésre, a központi költségvetésnek átutalásra került összesen 67.438 e Ft, téves befizetések miatti 
visszafizetések 2.978 e Ft értékben, számlák közötti átvezetés 7.825 e Ft értékben. A letéti számla év 
végi záró állománya 56 e Ft volt.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

78 241,010. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

bankszámlaszám: 10032000-01743496-20000002

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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1 270,0

18 951,0

18 951,0

20 221,0

0,0

20 221,0

0,0

A letéti számlák forgalma az önkormányzatok adósságrendezési eljárásaiban közreműködő pénzügyi 
gondnok díjazására beérkező támogatás, illetve az eljárás befejezését követően a gondnoki díj 
kifizetésének forgalmából adódik. A letéti számlákon történik ezen kívül az adósságrendezési eljárás 
ideje alatt a települést megillető központi költségvetési források folyósítása 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

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Magyar Államkincstár

bankszámlaszám: Összevontan

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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2 800,0

0,0

0,0

0,0

2 800,0

A letéti számlán a jogelőd GKM Észak-kelet Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
Titkársága költségvetési szerv székhelyét képező 3300 Eger, Deák Ferenc u. 58. szám alatti ingatlan 
értékesítéséből befolyt, 2001. évben a letéti számlára átvezetett bevétel szerepel a bírósági eljárás 
befejezéséig.

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:

Fejezeti kezelésű előirányzatok

bankszámlaszám: 10032000-00510004-20000002

XV. NEMZETGAZDASÁGI 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

XV.  fejezet

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 0651

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 16 2193

közigazgatási államtitkár 44 8973

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 106 5559

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 198 19920

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

4 163 058656

I.  besorolási osztály összesen 11 822 0753 047

II.  besorolási osztály összesen 3 212 9191 753

III.  besorolási osztály összesen 263 875170

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 19 840 8625 662

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

9 1201

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

140 61733

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

245 17966

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

233 83293

közfoglalkoztatott 125 539191

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 754 287384

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 20 595 1496 046

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 5 917

Nyitólétszám (fő) 5 820

Munkajogi nyitólétszám (fő) 6 204

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 56

Tartósan üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám 6 046

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

180

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

43

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

10

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 102

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

335
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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

XV.  fejezet

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 0651

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 16 2193

közigazgatási államtitkár 13 7851

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 54 5356

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 106 99211

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

975 568132

I.  besorolási osztály összesen 2 596 704559

II.  besorolási osztály összesen 97 50948

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 874 377761

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 1202

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 5804

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 7006

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 878 077767

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 814

Nyitólétszám (fő) 765

Munkajogi nyitólétszám (fő) 867

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 37

Átlagos statisztikai állományi létszám 767

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

17

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

11

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

10

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 102

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

140

Nemzeti Innovációs Hivatal 2

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 20 4182

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

102 96811

I.  besorolási osztály összesen 260 30166

II.  besorolási osztály összesen 13 4645

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 397 15184

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 397 15184

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 98

Nyitólétszám (fő) 99

Munkajogi nyitólétszám (fő) 106

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Tartósan üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám 84

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3
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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

XV.  fejezet

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 19 0911

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

143 02421

I.  besorolási osztály összesen 500 985132

II.  besorolási osztály összesen 69 13030

III.  besorolási osztály összesen 59 14529

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 806 931214

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

29 43712

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 29 43712

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 836 368226

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 234

Nyitólétszám (fő) 227

Munkajogi nyitólétszám (fő) 220

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 13

Átlagos statisztikai állományi létszám 226

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

2

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4

közigazgatási államtitkár 15 5561

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 32 7103

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

315 00954

I.  besorolási osztály összesen 1 529 298444

II.  besorolási osztály összesen 170 33189

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 062 904591

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

99 09025

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

231 21260

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 8263

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 340 12888

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 403 032679

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 445

Nyitólétszám (fő) 422

Munkajogi nyitólétszám (fő) 457

Átlagos statisztikai állományi létszám 679

Magyar Államkincstár 8

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 24 7912

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 331 439402

I.  besorolási osztály összesen 6 101 4481 602

II.  besorolási osztály összesen 2 829 3531 563

III.  besorolási osztály összesen 195 593138

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 11 482 6243 7072192



     
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

XV.  fejezet

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

180 57573

közfoglalkoztatott 125 539191

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 306 114264

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 11 788 7383 971

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 4 042

Nyitólétszám (fő) 3 978

Munkajogi nyitólétszám (fő) 4 216

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 971

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

115

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

30

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

145

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 9

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 17 3741

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 3 7401

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

89 49211

I.  besorolási osztály összesen 229 62462

II.  besorolási osztály összesen 2 1611

III.  besorolási osztály összesen 9 1373

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 351 52879

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

9 1201

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

40 4076

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

11 3872

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 60 9149

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 412 44288

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 82

Nyitólétszám (fő) 95

Munkajogi nyitólétszám (fő) 95

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 88

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 14

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

139 51615

I.  besorolási osztály összesen 289 790100

II.  besorolási osztály összesen 18 2519

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 447 557124

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 9945

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 9945

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 461 551129

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 134
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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

XV.  fejezet

Nyitólétszám (fő) 134

Munkajogi nyitólétszám (fő) 134

Átlagos statisztikai állományi létszám 129

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 15 5551

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 5481

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

66 04210

I.  besorolási osztály összesen 313 92582

II.  besorolási osztály összesen 12 7208

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 417 790102

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 417 790102

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 68

Nyitólétszám (fő) 100

Munkajogi nyitólétszám (fő) 109

Átlagos statisztikai állományi létszám 102

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

48

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

48
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XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
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Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 
Adószáma: 15789934-2-51     
Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Honlapjának címe: http://www.nav.gov.hu/ 
 
 
A Vám- és Pénzügyőrség (székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 7.), valamint az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) integrációjának eredményeként, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (továbbiakban: NAV tv.) alapján 
2011. január 1-én jött létre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV).  
 
A költségvetési szerv alapító szerve az Országgyűlés. 
  
A NAV hatályos alapító okiratának kelte: 2013. június 29., alapító okiratának száma: 
VIII/203/6/2013. 
A NAV a Kormány irányítása alatt álló, államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is 
ellátó kormányhivatal, felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el.  
 
A NAV vezetője az elnök, akit – az adópolitikáért felelős miniszter javaslatára – a miniszterelnök 
nevez ki és ment fel, egyebekben az elnök felett a munkáltatói jogokat az adópolitikáért felelős 
miniszter gyakorolja. 
 
A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, 
vállalkozási tevékenységet nem folytat.   
 
A költségvetési szerv illetékessége országos. 
 
A NAV központi költségvetési szerv, amely a központi költségvetésben önálló fejezetet képez.  
 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 
 
A NAV személyi állományába tartozó 

• kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők kormányzati szolgálati jogviszonyára a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

• a pénzügyőrök szolgálati jogviszonyára a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, 

• munkavállalók munkajogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit a NAV tv.-
ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

 
A NAV fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak: 
 
01. cím: NAV igazgatása (ÁHT-T:295935), 
02. cím: NAV Bűnügyi Főigazgatósága (ÁHT-T:295946), 
03. cím: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (ÁHT-T:295979), 
04. cím: NAV Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T:296613). 
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Feladatok, tevékenység 
 

 
A NAV 2013. december 31-ei szakfeladat rend szerint besorolt alaptevékenységei 

 
Szakfeladat számjele Szakfeladat megnevezése 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

561000 Éttermi mozgó vendéglátás 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 

841132 Adóigazgatás 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841134 Vám-, jövedéki igazgatás 

841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése 

841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése 

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

842426 Vámrendészet 

842427 Bűnüldözés 

842428 Bűnmegelőzés 

842437 Különleges rendészeti kiképzés 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

854212 Szakirányú továbbképzés 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

862101 Háziorvosi ellátás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862234 
Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági 
vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

869071 
Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 
ellenőrzése 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

900121 Zeneművészeti tevékenység 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport) - tevékenység és támogatás 
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A NAV közfeladatai: 
• az adóigazgatási jogkörében végzett feladatok, 
• a vámigazgatási jogkörében végzett feladatok,  
• a jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok,  
• a bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkörében végzett feladatok, 
• a rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok, 
• a nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok és 
• az egyéb feladatok. 

 
A NAV kiemelt feladatai 
 
A NAV-nak 2013. évben is kiemelt feladata volt – a társadalmi, a nemzeti, a jogszabályi és az 
európai uniós elvárásoknak megfelelően – az adók, illetékek, járulékok és vámok jogszerű, még 
eredményesebb és hatékonyabb biztosítása. 
 

A kiemelt adónemek és járulékok nettó bevételei 

      

Megnevezés 

2013. évi 
előirányzat  

(milliárd Ft) 

Pénzforgalmi egyenleg                
(milliárd Ft) 

Index                                  
(%) 

Teljesítés                                        
% 

2012. év 2013. év     
1. 2. 3. 4.=3./2. 5.=3./1. 

Személyi jövedelemadó 1 501,6 1 498,4 1 504,6 100,4 100,2 
Általános forgalmi adó  2 953,2 2 747,4 2 809,6 102,3 95,1 
Társasági adó 320,8 342,3 322,5 94,2 100,5 
Tb járulék és szociális hozzájárulási adó 
bevételek * 3 269,6 

3 302,8 3 513,0 106,4 107,4 

Egészségügyi hozzájárulás 113,8 108,8 138,7 127,5 121,9 
Jövedéki adó 947,1 929,4 897,3 96,5 94,7 
Népegészségügyi termékadó 21,2 19,1 18,9 99,0 89,2 
Környezetvédelmi termék díj 60,0 56,4 48,2 85,5 80,3 
Ágazati különadók 5,0 165,6 9,8 5,9 196,0 
Pénzügyi szerv. különadója 144,0 84,9 139,1 163,8 96,6 
EVA 108,1 146,5 110,0 75,1 101,8 
Kiemelt adó- és járulékbevételek 
összesen 

9 444,4 9 401,6 9 511,7 101,2 100,7 

NAV által kezelt előirányzathoz kötött 
bevételek összesen **/ 

10 901,0 10 218,0 10 722,6 104,9 98,4 

*/Kizárólag a NAV számláin megjelenő bevételek 
 
2013. évben a NAV számláin megjelenő - előirányzathoz kötött – bevételek összességében 
10 722,6 Mrd Ft-ot tettek ki, amely 4,9%-kal, 504,6 Mrd Ft-tal haladta meg az előző év 
teljesítését. A többlethez hozzájárultak a 2013-ban bevezetett adónemek bevételei (pénzügyi 
tranzakciós illeték, kisadózó vállalkozások tételes adója, kisvállalati adó, közművezeték adó), 
továbbá az előző évi szintet jelentősen meghaladó társadalombiztosítási bevételek (járulék, szociális 
hozzájárulási adó és EHO) és a pénzügyi szervezetek különadója. 

Az államháztartás bevételi oldalát alapvetően meghatározó adónemek vonatkozásában az alábbiak 
emelhetők ki. 

Személyi jövedelemadó 

Személyi jövedelemadóból ez évben 1 504,6 Mrd Ft bevétel képződött, amely 6,2 Mrd Ft-tal 
meghaladta az előző évben realizált összeget, és 3 Mrd Ft-tal magasabb a költségvetési 
törvényben meghatározott előirányzatnál.  
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Az év során a jövedelemkiáramlásban mértékadó változások nem következtek be, ebből adódóan a 
bevételek alakulására döntő befolyása a jogi szabályozásnak volt, amely az irányadó változásokkal 
együtt összességében a nettó bevétel bázis közeli teljesülését eredményezte.  Az adóbefizetések – az 
adózási feltételek módosulásának megfelelően - mérséklődtek, a tavalyi 1 614 Mrd Ft-ról 
1 575,9 Mrd Ft-ra. A bevétel befizetési oldalára kedvező hatást gyakoroltak az év végi nem 
rendszeres jövedelmek kiáramlása révén – különösen január hónapban – jelentkező szezonális 
hatások, illetve az egyéni vállalkozók előző évi bevallásaihoz kapcsolódó februári befizetések, 
valamint az májusi, júliusi és decemberi átlagon felüli teljesítések. Az előzőek és a múlt évben 
végrehajtott, a nettó bérek megőrzését célzó béremelések részben kompenzálták az adóalap 
kiegészítés intézményének kivezetéséhez kapcsolódó befizetés csökkenést. Hasonlóan pozitív hatást 
gyakorolt a nettó bevételre a visszaigénylések csökkenése. Az év során összességében 71,3 Mrd Ft 
adó visszaigénylése történt meg, amely 44,3 Mrd Ft-tal kevesebb a bázisidőszakban kiutalt 
összegnél.  

Társadalombiztosítási járulékok 

A NAV számláin megjelenő társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó 
(szociális hozzájárulási adó, valamint a biztosítottak által fizetett egészségbiztosítási és 
nyugdíjbiztosítási járulék) éves pénzforgalmának alakulását elsősorban a jogszabályi változások 
befolyásolták, amelyek bevételt növelő és csökkentő kitételeket egyaránt tartalmaztak. Jelentős 
szerepe volt a szociális hozzájárulási adó esetében igénybe vehető kedvezmények változásának. A 
nettó munkabérek megőrzését célzó kedvezmények számítási módja 2013. évben változott, mely 
mérsékelte az igénybe vehető kedvezményeket. Összességében a Munkahelyvédelmi Akciótervhez 
és a csökkentett kedvezményekhez kapcsolódóan átlagosan havi 15-16 Mrd Ft közötti kedvezményt 
érvényesítettek a munkáltatók. Ez évben 3 513 Mrd Ft bevétel realizálódott, 210,1 Mrd Ft-tal több, 
mint az előző évben.  

Egészségügyi hozzájárulás 

Az egészségügyi hozzájárulásként az év végéig összességében 138,7 Mrd Ft EHO bevétel folyt be 
a tavalyi 108,8 Mrd Ft-hoz viszonyítva. A kumulált bevétel már októberben meghaladta a 
költségvetési törvényben rögzített elvárást, így a törvényi előirányzat jelentősen túlteljesült. A 
bevételek alakulását elsősorban a caffetéria jellegű kifizetések befolyásolták, ezek összege, illetve a 
kifizetés időpontja viszont a cégek egyedi döntéseinek függvénye. Ebből adódóan az egyes hónapok 
tekintetében jelentős ingadozások alakultak ki. A kifizetett kamatok alapján levont 6 %-os EHO-ból 
származó bevétel az év során nem volt számottevő. 

Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó esetében az év végéig 2 809,6 Mrd Ft bevétel képződött, amely 2,3 %-
kal haladta meg a bázisadatot. Az év első felében az egyes hónapok belföldi értékesítési és 
beszerzési adataira a bázis alatti, illetve bázis közeli alakulás volt a jellemző, amely a kiutalások 
változásával együtt azt eredményezte, hogy a nettó bevétel rendre elmaradt az előző évi 
bevételektől. Az év során első ízben október hónapban emelkedett a nettó bevétel a tavalyi szint 
fölé. Összességében a nettó bevétel év végén 62,2 Mrd Ft-tal meghaladta a 2012. évi bevételt. Az 
éves bevétel 143,6 Mrd Ft-tal elmaradt a költségvetési törvényben meghatározott elvárástól, melyet 
elsősorban a vártnál alacsonyabb fogyasztói árszint emelkedése indokolt. 2013 évben a NAV 
számláira - az import és dohánytermékek utáni ÁFA-t is beleértve – 4 717 Mrd Ft befizetés folyt be, 
amely 179,6 Mrd Ft-tal több az előző évi teljesítésnél.  A visszautalások a tavalyi 1 790 Mrd Ft-ról 
– a 75 napos utalási szabály miatt eltérő havi lefutás következtében – 1 907,4 Mrd Ft-ra emelkedtek, 
ami az időszak nettó bevételét negatívan befolyásolta.  
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Társasági adó 

A társasági adónál az év összességét tekintve is érvényes volt, hogy folyamatosan fennmaradtak a 
megelőző időszakokban kialakult tendenciák, miszerint a befizetések és a visszaigénylések is a 
bázis szint alatt realizálódtak. Az eltelt időszak alatt az adózói befizetések gyorsabb ütemben 
csökkentek, mint a visszaigénylések. Év végéig az adóalanyok 433,6 Mrd Ft-ot fizettek be, amely 
34,4 Mrd Ft-tal kevesebb az előző évinél. A visszaigényelt adó ennél kisebb mértékben esett vissza, 
a tavalyi 125,7 Mrd Ft-ról 111,2 Mrd Ft-ra, ami 14,5 Mrd Ft-os csökkenést jelentett. A 
visszaigénylés mérséklődése növelte a nettó bevételt, amely hozzájárult ahhoz, hogy a 322,5 Mrd Ft 
éves bevétellel a költségvetési előirányzat 1,7 Mrd Ft-tal túlteljesüljön.  

Jövedéki adó 

A jövedéki termékek után az év során 897,3 Mrd Ft bevétel realizálódott, amely 32,1 Mrd Ft-tal 
(3,5 %-kal) kevesebb előző év bevételénél, és 49,8 Mrd Ft-tal elmaradt a költségvetési 
előirányzattól. 

Üzemanyagok jövedéki adója esetében a 2013. évi bevételi egyenleg 498,7 Mrd Ft-ot tett ki, amely 
1,1 Mrd Ft-tal kevesebb előző év azonos időszakának bevételénél, melyben jelentős szerepet 
játszott a kiutalt összeg 6,8 Mrd Ft-os emelkedése. 
Az egyéb termékek jövedéki adójának nettó bevétele – az előző évi értéket 2,2 Mrd Ft-tal 
meghaladva – 87,1 Mrd Ft volt. A bevételek előző év azonos időszakához viszonyított emelkedését 
az adómértékek 2013. január 1-jei változása magyarázza. 
Dohánygyártmányok jövedéki adója esetében a termékkörhöz kapcsolódó 311,6 Mrd Ft bevétel 
33,1 Mrd Ft-tal maradt el az előző évi értéktől. A tárgyévben érvényesített fizetési kötelezettség 
csökkentés, adó visszatérítés, adólevonás összege emellett 9,4 Mrd Ft-tal volt kevesebb, mint előző 
év azonos időszakában. 
 
Támogatások 
Az év során összességében 395,8 Mrd Ft támogatás kiutalása történt meg különféle jogcímeken. A 
folyósított összeg 700 millió Ft-tal haladta meg az előző évi összeget. A kiutalt támogatások döntő 
többségét az egyedi és normatív támogatás (279,9 Mrd Ft) és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
(94,8 Mrd Ft) tette ki. Ez utóbbi jogcímekre 374,7 Mrd Ft támogatás kiutalása történt, mely 3,6%-
kal meghaladta az előirányzatot. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiutalt támogatások főbb adatai 
 

Támogatások 
 

Megnevezés 
2013. évi 

előirányzat 
(milliárd Ft) 

Pénzforgalmi egyenleg (milliárd Ft) 2013. évi 
előirányzat 

teljesítés 
(%) 

2012. év 2013. év Különbözete 

Egyedi, normatív és egyéb támogatás 268,7 259,2 279,9 20,7 104,2 

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 93,0 96,9 94,8 -2,1 102,0 

Központi költségv. mérleg szerinti 
támogatás összesen **/ 

361,7 356,1 374,7 18,6 103,6 

 **/ Az állam által vállalt kezesség érvényesítése nélkül. 
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A behajtási tevékenység bevételekre gyakorolt hatása 
 
Kiemelt cél az adó és vámtartozások behajtási eredményességének növelése, ennek érdekében 
folyamatosan bővült a foganatosított végrehajtási cselekmények köre. A végrehajtási új ügyek 
száma 2013-ban az adóvégrehajtásnál és a behajtási megkereséseknél is jelentősen nőtt, ezzel 
összefüggésben a folyamatban lévő végrehajtások száma minden területen (saját adó/vám 
végrehajtás, megkeresésre végzett behajtás, behajthatatlan tartozással érintett ügyek) tartósan 
emelkedő tendenciát mutat. A tapasztalatok szerint a vállalkozások és a magánszemélyek 
pénzügyi problémái, valamint végrehajtható vagyon hiánya miatt az ügyek a korábbiakhoz képest 
jobban elhúzódnak, ezáltal a tartozás is halmozódik. 

Az adóigazgatóságok 2013. évben saját hatáskörben és a megkereső szervek részére együtt több 
mint 1 070 ezer végrehajtási eljárást indítottak. Az értékösszege mintegy 1 231 Mrd Ft, mely 
15,3 %-kal haladja meg az előző év azonos időszaki adatát.  

A 367 Mrd Ft összes bevételből 357 milliárd Ft (98,5 %) végrehajtásból származott. A 
felszámolással és csődeljárással érintett adózóktól 5,6 Mrd Ft bevétel folyt be. 

A behajtásból származó 357 Mrd Ft – mely 5,8 %-kal haladja meg az előző év azonos időszaki 
bevételt – 68%-a adó-, vám- és illetékbehajtásból, míg mintegy 31%-a járulékbehajtásból, a 
fennmaradó rész külső megkereső szervek részére, valamint magánnyugdíj-pénztári behajtásból 
származott.  

A NAV az összes megkereső szervnek 4,4 Mrd Ft egyéb köztartozást szedett be, mely 
folyamatos, illetve azonnal intézkedést igénylő, évről évre újabb jogcímekkel bővülő feladat. A 
NAV-nak 2013-ban 8 új jogcímen kellett külső szervek megkeresésére behajtást végezni, így 2013. 
év végén összesen 130 jogcímen kellett ügyeket kezelni. A megkereső szervek kérelmére indult 
végrehajtások tételszáma 2013. év végére 2012. év végéhez képest több mint duplájára nőtt. Ezen 
ügyekben az érintett tartozás összege 22,5%-kal nőtt a bázisévi összeghez képest. Az új feladatok 
közül 2013 utolsó hónapjaiban tömeges számban jelentkeztek a hulladékgazdálkodási díjak 
behajtásával kapcsolatos megkeresések. Több mint 130 ezer meg nem fizetett – közel két milliárd 
forint összegű - hulladékgazdálkodási díjtétel behajtásáról kellett intézkedni, mintegy 40 ezer 
adózónál. Az igazgatóságoknak a tartozásból (10 hónap alatt) 472 millió Ft-ot (25%-ot) sikerült 
behajtani. Legnagyobb bevétel (egy Mrd Ft) a diákhitel tartozásra folyt be, a behajtások száma 
18,4%-kal nőtt. Jelentős még az önkormányzatok részére beszedett 367 millió Ft köztartozás, 
melyhez 15,2%-kal több végrehajtást kellett indítani. Megszűntek a magánnyugdíj-pénztári 
megkeresések, a rendőrség közúti bírsággal kapcsolatos megkereséseinek száma pedig jelentősen 
(10,6 %-kal) mérséklődött. Számában kisebb, de a növekedési ütemet tekintve jelentős volt még a 
Nyugdíjfolyósítóval kapcsolatos tartozások, az adóbehajtási jogsegélyek, valamint a 
visszafizetendő lakástámogatással kapcsolatos ügyek növekedése. 

A tapasztalatok szerint a megkeresésre folytatott behajtások a korábbiakhoz képest jobban 
elhúzódnak. Emiatt a folyamatban lévő végrehajtással érintett adózók száma - egy év alatt – 56,2 
ezerről 95,5 ezerre – 70%-kal nőtt. A megnövekedett ügyszámból 30,5 ezer a 
hulladékgazdálkodási díjak behajtásával érintettek száma. A 2013. év végén behajtás alatt lévő 
tartozás 32%-kal, 51,4 Mrd Ft-ról 67,9 Mrd Ft-ra növekedett. Az összeg növekedésének közel 
50%-a adóbehajtási jogsegélyekkel függ össze. Ezek számossága kisebb, de az összegébent 
nagyobb értékeket képvisel. 
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A NAV 2013-ban több mint egymillió hatósági átutalási megbízást bocsátott ki – 7,2 %-kal többet, 
mint 2012-ben – 3 198 Mrd Ft tartozás behajtására. A kibocsátott hatósági átutalási megbízások 
értékösszege 22,3%-os növekedést mutat 2012-hez képest. A NAV 2013. évben a végrehajtással 
behajtott összes tartozásnak 51,8%-át, 187 Mrd Ft-ot hatósági átutalási megbízással/inkasszóval 
szedte be. A jövedelem letiltások száma 10,6%-kal nőtt 2012 évhez képest. A kiadott jövedelem 
letiltások összege 2013. évben 96 Mrd Ft volt. Az indított végrehajtási ügyszám, a kezelt hátralék 
növekedése jelentős eredményt hozott a végrehajtási fenyegetettségre befizetett összegek 
alakulásában, mely 22%-kal nőtt a bázisévhez képest. A végrehajtási bevétel több mint 30%-a 
(110 Mrd Ft) a végrehajtási cselekmény foganatosítását követően folyt be, amelyből a fizetési 
kedvezményekre több mint 22,6 Mrd Ft-ot, azaz az összes behajtási bevétel 6,3%-át fizették meg az 
adózók. A végrehajtási átvezetések bevétele viszont 12,5%-kal esett vissza a megelőző évhez 
képest, mivel 2013-ban kevesebb volt az új adónem, kevesebb adózó utalt téves költségvetési 
számlára. Ezzel összefüggésben olyan adózói magatartás tapasztalható, hogy a bevallási 
kötelezettség teljesítését követően keletkező túlfizetés kiutalását nem kérik az adózók, hanem ezen 
összegek átvezetését az adóhatóságtól várják a banki tranzakciós költségek megtakarítása miatt. 

A NAV kiemelt figyelmet fordított a különadók behajtására. Az érintett adónemek többségében 
nőttek a végrehajtási bevételek, összesen 1,5 Mrd Ft tartozás folyt be ezeken a jogcímeken. 

A folyamatban lévő végrehajtások száma a 2012. év végéhez képest 5,8%-kal 356 ezerre, az 
érintett tartozás összege pedig 25%-kal, 1 071 Mrd Ft-ra növekedett.  

A NAV hátralékos adózóinak a száma 2013. évben 3,3%-kal 1 722 ezerről 1 779 ezerre nőtt a 
hátralékok aprózódása mellett. A behajtási ügyindítást fokozó intézkedések, továbbá a 
behajthatatlanná nyilvánított állomány és a felszámolás kezdeményezések korábbiakhoz képest 
jelentős növelése a működő vállalkozásoknál a hátralék számottevő csökkenését eredményezte, 
a magánszemélyeknél viszont az erőfeszítések ellenére a hátralékállomány növekedése 
tapasztalható. A nem működő adózóknál a korlátozottan behajtható, illetve nem végrehajtható 
hátralékok száma és összege is növekedett.  

A NAV teljes hátralékállománya a 2012. december 31-i 2 070 Mrd Ft-ról egy év alatt 2 188 Mrd 
Ft-ra nőtt. Ez 5,7 %-kal több az egy évvel korábbinál, mely a működő adózók 8,3%-os (53,6 Mrd 
Ft-os) csökkenésének és a nem működő adózók 12,1%-os (172,2 Mrd Ft-os) növekedésének az 
eredménye. 

A működő gazdálkodók hátraléka 14,2%-kal (62,8 Mrd Ft-tal) csökkent, míg a 
magánszemélyek hátraléka 4,5%-kal (9,1 Mrd Ft-tal) nőtt. A működő gazdálkodók hátralékának 
csökkenése az adószakmai terület 14,4%-os (56,9 Mrd Ft-os) és a vám-, és pénzügyőr szakmai 
terület 12,7%-os (5,9 Mrd Ft-os) csökkenésének a következménye. 

A hátralékállomány szerkezete a behajthatóság szempontjából változatlanul kedvezőtlen, a 
működő adózói hátralékállományból 245 Mrd Ft tartozást kellett behajthatatlanként 
nyilvántartásba venni, 71 Mrd Ft-tal (40,6 %-kal) többet, mint 2012-ben. Ennek következtében a 
behajthatatlan állomány folyamatos növekedés mellett egy év alatt 30 %-kal, 494 Mrd Ft-ra 
nőtt. A behajthatatlanként nyilvántartott tartozással érintett adózók száma is mintegy 25%-kal 
63 ezerre növekedett. 
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A NAV a behajthatatlan állomány kezeléséhez kapcsolódóan az elévülés miatt (döntő többségében 
korábban behajthatatlannak minősített) 45 Mrd Ft tartozást (jellemzően magánszemélynél) törölt, 
amely egy milliárd Ft-tal kevesebb a 2012. évben törölt összegnél. 

Az adóigazgatóságok 2013-ban is kiemelt figyelmet fordítottak a szerényebb eredményt hozó, 
ugyanakkor jelentős erőforrást igénylő, de az adózási fegyelmet erősítő mögöttes kötelezésekre és 
a biztosítási intézkedésekre. A mögöttes, kvázi mögöttes kötelezések száma összesen 3 576 volt, 
amely 2,6 %-os növekedést mutat az egy évvel korábbi ügyszámhoz képest. A biztosítási 
intézkedések száma (682 ügy) 2012. évhez képest 36,7 %-kal nőtt, elsősorban az ingatlannal 
kapcsolatos biztosítási intézkedések miatt. 

A köztartozás címén visszatartott összeg 24,4 Mrd forint volt. A megkereséseik alapján az 
önkormányzatoknak 632,5 millió forintot, valamint adók módjára behajtandó köztartozás címén 162 
millió forintot utalt át a hivatal, a NAV tartozásokra pedig 23,6 Mrd forintot tartott vissza az 
adóhatóság.  

 
Szakterületi tevékenység 
 
Szolgáltató tevékenység 

A hivatal az ügyfelek naprakész tájékoztatását, az ügyintézés egyszerűsítését, a nyújtott szolgáltatások 
körének bővítését, színvonalának fejlesztését kiemelkedően fontos feladatának tekinti az adóalanyok 
jogkövető magatartásának támogatása érdekében. 

2013. év végén nyilvántartott működő adóalanyok száma megközelítette az 1 784 ezret. Az 
adóalanyok száma 2012. évet tekintve összességében 2%-kal növekedett. 

A 2013. évben 31,5 ezer új cég esett át adóregisztrációs eljáráshoz kötődő adóhatósági szűrő-
vizsgálaton. Ennek eredményeként a 2013. év első tíz hónapjában 792 adózó nem kezdhette meg 
tevékenységét, mert a NAV jogerősen elutasította az adószám megállapítása iránti kérelmüket. A 
működő cégek vezető tisztségviselői, illetve tagjai személyében bekövetkezett változások körét is 
tekintve 24,3 ezer esetben merült fel olyan akadály, amelynek következtében az állami 
adóhatóságnak az eljárást le kellett folytatni (adószám megállapítását megelőzően 2,9 ezer vezető 
tisztségviselő, illetve tagváltozással kapcsolatos ügyekben 21,4 ezer adózó ügyében). 

A kisadózók 2013. évi tételes adóját (KATA) a feldolgozott bejelentések alapján 84 617 adózó 
választotta. Hatósági eljárás keretében kiadott határozattal 4 800 KATA alany szűnt meg.  

A kisvállalati adót (KIVA) 8 215 adózó választotta. Hatósági eljárás keretében kiadott határozattal 
239 KIVA alany szűnt meg. A pénzforgalmi elszámolást 2 909 vállalkozási tevékenységet folytató 
magánszemély, valamint 9 230 társas- és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató, összesen 12 
139 adózó választotta. 

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében 2013. évben az országos médiában közel 35 ezer 
alkalommal jelent meg a Hivatallal, valamint adózással kapcsolatos hír, illetve tájékoztatás. A 
NAV - a korszerű kommunikációs eszközök teljes körét felhasználva – folyamatosan segíti a 
társadalom adótudatosságának a javítását, erőfeszítéseket tesz az adózás szükségességének 
bemutatására, a jogkövető magatartás elismerésére és a jogsértések elítélésére. 
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A Hivatal 2013. évi kommunikációjában az adózás rendjéről szóló folyamatos tájékoztatás 
mellett kiemelt hangsúlyt fektetett a szolgáltató hivatalról szóló üzenetek közvetítésére. 

Új elemként jelent meg a kommunikációban a súlyos adóhiányt feltáró esetek bemutatása. A 
költségvetésnek okozott kár hangsúlyozásával a NAV igyekszik befolyásolni a pénzügyi és 
gazdasági bűncselekmények társadalmi megítélését. 

A trafiktörvény életbelépése előtt az engedélyek kiadásának alakulásával, majd azt követően az 
illegális dohánytermék-kereskedelem elleni fellépéssel kapcsolatos témák kerültek a média 
előterébe. Emellett folyamatosan beszámolt a Hivatal az illegális cigarettaszállítmányok 
alakulásáról, illetve az engedély nélküli dohánytermék-értékesítés felderítéséről és 
szankcionálásáról. 

A bűnügyi tevékenységgel kapcsolatosan egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a média által preferált és 
az átlagembereket is érintő, exkluzív témák. Ennek keretében az adócsalással jelentős károkat 
okozó cégtemető leleplezése, illetve egy nemzetközi pénzmosási ügy széles körű kommunikációja 
számos médium érdeklődését keltette fel.  

A NAV 2013-ban is több nagyszabású, különböző korosztálynak, illetve célközönségnek szervezett 
kulturális és szakmai rendezvényen vett részt. A beszámolási időszakban a NAV az Utazás 
Kiállításon, a Budapesti Pálinkafesztiválon, valamint a Sziget Fesztiválon ismertette feladatait és 
eredményeit, emellett önálló kiállítóként vett részt a Budavári Borfesztiválon. A rendezvényeken a 
munkatársak elsősorban az adószakmai kérdésekről, a jövedéki szabályokról, valamint utasforgalmi 
szabályokról adtak felvilágosítást a látogatók számára. 

A NAV integrált honlapja a 2013-as év során több új funkcióval bővült, melyek segítséget nyújtanak a 
felhasználók egyszerűbb és pontosabb tájékozódásában. A beszámolási időszakban a honlap 
látogatottsági száma meghaladta a 25,7 milliót, a több mint 4 ezer programból való letöltések száma 
pedig meghaladta a 26,4 milliót. A szeptember hónapban indult NAV hivatalos Facebook profilja,  
és a felületen megjelenített 111 friss tartalom látogatottsága meghaladta az 296 ezret. 

2013-ban Az ügyfélszolgálatokon személyesen megjelenő adózók száma megközelítette a 2,4 
millió főt, amely közel 9%-os csökkenést, jelent az elmúlt évhez képest. Ennek oka jellemzően, a 
jogszabályok által lehetővé tett, elektronikus ügyintézés egyre nagyobb elterjedése és 
népszerűsége az adózók körében. Személyes tájékoztatást 498 ezren, adóhatósági igazolást 409 
ezren kértek, illetve bevallást, beadványt 544 ezren nyújtottak be. Az egyéb szolgáltatást kérő 
ügyfelek száma meghaladta a 939 ezret. A 2,9 millió készpénz-átutalási megbízás (csekk) 
jelentősen elősegítette a fizetési kötelezettségek teljesítését. 

A kiadott adó-, jövedelem- és illetőségigazolások száma az év végére közel 464 ezer db volt, 4,4 
ezerrel több az egy évvel korábbinál. Az elektronikus úton érkezett igazolás kérelmek száma 
meghaladta a 313 ezer db-ot, (2012-ben 130 ezer db) melyből 190 ezer (2012-ben 90 ezer db) 
elektronikus formában, került kiadásra. Az összes kiadott adóhatósági igazolás 2,6%-ához 
kapcsolódott tartozásrendezés, melynek következtében 2,3 milliárd forint folyt be a költségvetésbe. 
Bankkártyás adóbefizetés 42,6 ezer esetben történt mintegy 960 millió forint értékben. 

Az általános tájékoztatást szolgáló e-mailes és telefonos rendszer (TCC) több mint 1,2 millió 
hívást fogadott, mely mintegy 5%-os csökkenést jelent az elmúlt évhez képest. Ezen belül a sikeres 
hívások száma 720 ezer db, a sikerteleneké valamivel több, mint 4 ezer db volt.  
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Az IVR-ben maradt hívások száma pedig meghaladta a 482 ezret. A rendszer a korábbi évekhez 
hasonlóan kiemelkedő hatékonysággal, megbízhatóan működik. A regionális adó főigazgatóságok 
24 175 db tájékoztatást kérő e-mailre, és további 11 686 db hagyományos, postai úton érkező 
tájékoztatást kérő levélre is választ adtak. 
A VP Információs Központban 30 283 db hívást fogadtak és 4 683 db e-mail válaszoltak meg.  

Az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül az év folyamán összesen 
139 256 hívás érkezett, melynek eredményeképpen 118 200 sikeres ügyintézés történt, mely az 
előző évhez képest 21%-os növekedést jelent. A sikertelen hívások száma jelentősen csökkent, a 
hívásfogadás hatékonysága a 2012-ben mért 92%-ról 95% fölé emelkedett. A rendszer 
használatához szükséges PIN kód igénylések száma az év végére meghaladta a 138,6 ezer darabot.  

A 2013. évre vonatkozó és a 2012. évi éves bevallások, nyomtatványok az ütemezésnek 
megfelelően, illetve a jogszabály módosítással érintett bevallások esetében a módosító törvények 
kihirdetését követően megjelenítésre kerültek, továbbá a 2014. és a 2013. évi bevallások, 
nyomtatványok feldolgozását biztosító programok határidőben megvalósultak. 

A NAV 2013. évben több mint 23,6 millió bevallást és kontroll adatszolgáltatást fogadott, ami a 
2012. évben beérkezett bevallásokhoz képest, illetve az adminisztrációs tehercsökkentés 
eredményeként 15%-kal csökkent. A jogszabály szerint a vámszakmai terület által gondozott 
adónemek bevallására szolgáló elektronikus űrlapok integrációja keretében megvalósult az 
egységes adó- és vámhatósági arculat, formátum kialakítása, a korszerűsített bevallások 
publikálása. A bevallások kitöltését az egységes Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program 
segíti.  

Az általános forgalmi adó alanyai 2013. január 1-től mind az értékesítéseik, mind a beszerzéseik, 
az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai csak a belföldi értékesítéseik tekintetében tételes belföldi 
áfa összesítő jelentést kötelesek benyújtani a NAV felé a számlák fő adatainak részletezésével. Az 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a bevallás kötegelt formában került elkészítésre. A 2 millió 
forint, vagy e feletti áfa tartalmú számlákra vonatkozó adatszolgáltatást 2013. év január 1-jétől az 
Áfa és az Eva bevallások részeként kell teljesíteni. 

Az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által 
teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. Ezzel a lekérdezési 
lehetőséggel a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője ellenőrizheti, hogy az általa 
befogadott számla tekintetében a számlát kibocsátó az összesítő jelentéstételi kötelezettségének 
eleget tett-e. Az általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak lekérdezésére 2013. július 1-től 
nyílt lehetősége az adózónak.   

A vámszakmai folyószámlák és az adószakmai folyószámlák integrációja következtében a 
folyószámlák együttes belső megjelenítésére szolgáló rendszer, a Folyószámla Információs 
Rendszer (FIR) 2013. január 2-ától érhető el az ügyintézők számára. 

A két folyószámla adatmezőinek megfeleltetése alapján történő tesztelése 2013. januárban 
befejeződött. A sikeres tesztelést követően 2013. február 15-17. között az érintett vámszakmai 
folyószámlákon könyvelt adatok áttöltésre kerültek az adószakmai folyószámlára.  
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Az áttöltés eredményeképpen 2013. február 18-tól a környezetvédelmi termékdíj/befizetett 
termékdíj visszaigénylés, a népegészségügyi termékadó és az energiaadó adónemeken 2012. január 
1-jétől esedékes és könyvelt adatokat az érintett adózók 2013. február 18-ától az Ügyfélkapun 
keresztül, a folyószámla-lekérdező felület segítségével adófolyószámlájukon tekinthetik meg. 

A NAV 2013. július 23-án kezdte meg az adózók részére a 2012. évre vonatkozó folyószámla-
kivonatok és késedelmipótlék-értesítők kiküldését, amely 2013. október 24-én befejeződött. A 
kiküldés során 1 530 ezer adófolyószámla-kivonat postázása történt meg. Ebből 61 ezer volt a 
gazdálkodói kivonatok száma, 1 469 ezer pedig magánszemélyes és egyéni vállalkozói körös 
kivonat. Az elektronikus bevallók a 2012. évre vonatkozó késedelmipótlék-fizetési 
kötelezettségükről 2013. augusztus 5-től tájékozódhattak az Ügyfélkapun keresztül. 

A 2012. évre vonatkozó folyószámla-kivonatok és késedelmipótlék-értesítőkkel kapcsolatosan 
2013. július 23-tól 2013. november 30-ig közel 14,5 ezer észrevétel érkezett. 44 ezer 
vámfolyószámla kivonat került kiküldésre, melyre év végéig több mint ezer észrevétel érkezett. 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének (1+1%-os nyilatkozat) az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján az egyházakat és a kiemelt költségvetési 
előirányzatot a 2012. rendelkező évre vonatkozóan megillető érvényes felajánlások számának és 
összegének a változásáról a Hivatal tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztériumot és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumát. 

A NAV internetes honlapján megjelentette a 2013. január 1-jei állapotnak megfelelően a kiemelt 
költségvetési előirányzat, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény mellékletében szereplő egyházak 
technikai számát és nevét. Közzétételre került továbbá a rendelkező magánszemélyek 
felajánlásaiból a 2013. évre jogerősen kizárt kedvezményezettek listája, valamint a 2012. 
rendelkező évben felajánlásban részesült civil kedvezményezettek listája, akik számára az átutalás 
megtörtént. 

A 2013. december 31-i állapot szerint a NAV adóigazgatóságain közel 24 ezer szervezet igazolta a 
kedvezményezetti jogosultságát, és hatóságunk intézkedett a javukra felajánlott 7,1 milliárd 
forint Szja 1%-os összeg kiutalásáról. Azon szervezetek, amelyek a kiutalás időpontjában 
rendelkeztek a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval 
elektronikus úton megküldött levélből értesülhettek az Szja 1%-os összeg kiutalásáról. Azon 
magánszemélyek, akik a kiutalás időpontjában rendelkeztek a központi elektronikus szolgáltató 
rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, elektronikus úton kaptak tájékoztatást a 
nyilatkozatukban foglalt rendelkezés teljesítéséről. 

2013 áprilisától a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a NAV között elindult a vonali 
úton történő adatszolgáltatás. 2013. december 31-éig az adóigazgatóságok 80 612 Rehabilitációs 
kártyát helyettesítő igazolást állítottak ki. 

A Közösségi Vámkódex teremtette meg az ún. engedélyezett gazdálkodói (AEO) státusz 
koncepcióját. Ennek keretében az igazgatóságok 2008. január elsejétől 2013. december végéig 
összesen 316 tanúsítványt bocsátottak ki, melyből 2013-ban 38 tanúsítvány kiadása történt meg, 
ezzel az érvényes tanúsítványok száma 286-ra emelkedett. 
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A vámeljárások között az árutovábbítási vámeljárások száma csökkent a legkisebb mértékben az 
előző évhez képest. Az eljárások számának alakulását a mellékelt ábra szemlélteti.  

Az EU elvárásoknak való megfelelés érdekében lehetővé kellett tenni, hogy a vámeljárások 
elektronikus úton legyenek indítványozhatók. Ez az export árunyilatkozatok elektronikus 
benyújtása (AES) során mind normál, mind egyszerűsített eljárásban megvalósult. 2013. évben a 
behozatali irányú vámeljárások 96%-át az ügyfelek már elektronikusan (AIS) indítványozták. 

A kiviteli vámeljárások tekintetében meghatározásra került, hogy azon esetekben, amikor az egész 
kiviteli műveletre Magyarországon kerül sor (azaz a kiviteli vámhivatal és a kiléptető vámhivatal is 
hazánkban található), a kiviteli vámhivatalnál, illetve az egyszerűsített eljárás engedélyese által is 
elegendő a Kiviteli Kísérő Okmány (KKO) első oldalának kinyomtatása. 2013. július 1-jétől a 
normál kiviteli vámeljárás során – az egyszerűsített eljáráshoz hasonlóan – automatikusan 
történik meg a vámáru-nyilatkozat elfogadása, illetve az áru kiadása a váminformatikai 
rendszerben. A kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadását követően az áruk kivitelre történő kiadásáról 
a vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy elektronikus úton értesül, és megtörténhet a KKO 
vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy általi nyomtatása, majd a szállítmány kiléptető 
vámhivatalhoz történő szállítása.  

A 2013. évben 8 642 jövedéki engedélyes gazdálkodóval állt kapcsolatban a Hivatal, akik 11 ezer 
telephelyen végeztek jövedéki tevékenységet. A beszámolási időszakban 902 adóraktári engedély, 
109 keretengedély és 518 egyéb típusú jövedéki engedély kiadása történt meg, amely összességében 
61,67%-a az előző évben kiadott engedélyeknek. 

A jövedéki szakterülethez érkezett ügyféli kérelmek alapján 2013. évben 343 db szakmai vélemény 
került kiadásra, ezek közül 148 db a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény gyakorlati végrehajtásával 
és jogértelmezésével kapcsolatos kérdést tartalmazott. 

A jövedéki szakterületen a kérelemre engedélyezett részletfizetések esetszáma 972 db volt, 
aminek keretében több mint 4 692 millió forint jövedéki adó részletekben történő megfizetését 
engedélyezte a Hivatal. Az engedélyezett mérséklések száma 10%-kal csökkent 645 db-ra, a 
mérsékelt összeg 22,6%-kal alacsonyabb, mint a 2012. évben. 

Az adószakmai szakterületen az adózók 2013. december végéig a 2012. évről áthúzódó ügyekkel 
együtt összesen mintegy 157 ezer fizetési kedvezményre irányuló kérelmet nyújtottak be a NAV-
hoz, amely mintegy hét%kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az áthúzódó kérelmek nélkül 
2013. év végéig összesen több mint 142 ezer kérelem érkezett, a kérelmezett összeg pedig mintegy 
177 Mrd Ft volt. A kérelmek 41 %-a fizetési könnyítésre, 12 %-a mérséklésre irányult, a 18 %-a 
pedig egyidejűleg fizetési könnyítési és mérséklési kérelmet is tartalmazott, 29 %-a viszont 
hiányosnak minősült.  

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek száma a 2012. évi adatokhoz képest a másfélszeresére 
emelkedett. A 2013. évben 42 112 darab kérelmet nyújtottak be az adózók elektronikus 
formában.  

A NAV 2013. évben mintegy 127 ezer első fokú határozatot, végzést adott ki, tíz%kal kevesebbet, 
mint egy évvel korábban. A jogerős I. fokú határozatok száma több mint 114 ezer, amely közel 
11%-kal kevesebb, mint előző évben, az engedélyezett fizetési könnyítés és mérséklés 89%-a (82,1 
Mrd Ft) a bázisévinek. 
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A hivatal az internetes honlapján a végrehajtás alatt álló adózók listáját változatlanul hetente, a 
180 napon keresztül jelentős adóhátralékkal rendelkező adózók listáját pedig negyedévente frissíti, 
ezzel is segítve az ügyfelek tájékoztatását, a gazdasági élet átláthatóbbá tételét. A behajtási 
intenzitás fokozása következtében folyamatosan nőtt a végrehajtással érintett gazdálkodók 
száma, ezért a közzétett lista is egyre számosabb adózót tartalmaz. Az utóbbi hónapokban közzétett, 
végrehajtással érintett gazdálkodók állománya 180-188 ezer között mozgott. 

A 180 napon keresztül jelentős adóhátralékkal rendelkező adózók internetes listáján szereplők 
száma is (a magánszemélyek kivételével) folyamatosan nőtt. Összességében a közzétett 
vállalkozások száma 8,4 %-kal nőtt, a magánszemélyeké viszont 2,7%-kal csökkent. A jelenleg 
közzétett listán 3 956 magánszemély és 1 991 gazdálkodó szerepel, összesen 1 041 Mrd Ft (ebből 
250 Mrd Ft behajthatatlanná nyilvánított) tartozással. 

Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) az elmúlt évben is problémamentesen működött, és 
folyamatosan bővült a meghirdetett vagyonelemek köre. Az adószakmai tevékenységgel 
kapcsolatosan meghirdetett árverések száma 27%-kal, a lezárt árveréseké 41%-kal nőtt 2012. évhez 
képest. Ezen belül 44 %-kal több ingóárverést és 26%-kal több ingatlan árverést fejeztek be a 
végrehajtók. A sikeres árverések számát tekintve az ingóságoknál 62%-os, az ingatlanoknál 
kisebb, megközelítőleg 7%-os növekedés tapasztalható. Az ingatlan árveréseknél a sikerességi 
arány romlása (15,5 %-ról 12,8 %-ra) a jellemző. Ez arra vezethető vissza, hogy még mindig nem 
nőtt a kereslet a lakóingatlanok iránt, inkább a nem lakó ingatlanokra (szántó, zártkert, gyümölcsös, 
erdő, legelő) volt érdeklődés. Az ingatlan árveréseken ugyanakkor a korábbihoz képest 44 %-kal 
nagyobb becsértékű ingatlanokat értékesített a Hivatal, a vételár pedig 23%-kal növekedett az 
egy évvel korábbihoz képest.  

A 2013. évben bevezetett, a vám- és bűnügyi szakterület által lefoglalt, elkobzott vagyontárgyak 
árverése az adószakmai árverésekhez képest jelentősen kisebb számban, de - az eddigi 
tapasztalatok szerint – annál eredményesebben működött. Az árveréseken összességében 
piacképesebb, speciális vevőkört érintő ingóságok kerültek meghirdetésre, jellemzően a járművek 
és a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok kategóriában. A 748 meghirdetett árverésből 
726 fejeződött be, ebből 553 (76 %) sikeresen. Az értékesítés eredményessége 88 %, amely igen 
kedvező. 

A megkeresés alapján indított lakóingatlanok árveréseinek száma mindössze 75 volt, a lezárt 74 
árverésből csak 10 végződött sikeresen. A NAV-hoz érkezett banki megkeresések száma is 
csökkent, tekintettel a kilakoltatási moratóriumra. 

A bevételek eredményes biztosításához a Szakértői Intézet közvetve és közvetlenül is hozzájárul a 
mobillaboratóriumi gépjárművekkel helyszíni ellenőrzések keretében, illetve az Intézetben 
lefolytatott analitikai vizsgálatokkal, valamint szakértői tevékenysége során kiadott 
szakvéleményekkel.  

2013. évben a mobillaboratóriumi gépjárművek által végzett helyszíni ellenőrzések során az 6 776 
– ásványolajból, illetve alkoholtermékből vett – minta alapján közel 245 esetben került sor nem 
megfelelő minőségű / minősítésű, illetve adózás alól elvont termék felderítésére. A helyszíni 
vizsgálatokon túlmenően az Intézetben 5 211 laboratóriumi vizsgálat lefolytatására került sor az 
év folyamán, melyek 88%-a az igazgatóságok által beküldött mintákkal (ásványolajtermék, alkohol, 
élelmiszer, ruházat, gyógyszer alapanyag, kábítószer, pszichotróp ill. pszichoaktív anyag, minősített 
minta stb.) kapcsolatos.  
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A Kötelező Érvényű Vámtarifa-besorolás (KÉV) határozatok tekintetében 2013. évben 100 
kérelem érkezett. Határozat kiadása 85 esetben történt. Az Európai Kötelező érvényű Tarifális 
Felvilágosítás (EKTF) tekintetében 380 esetben érkezett ügyféli kérelem, a kiadott határozatok 
száma 385 db volt. 

A beszámolási időszakban az Intézetet szakértőként 1051 db minta vonatkozásában rendelték ki, 
ami a tavalyi évhez képest mintegy 25%-kal magasabb arányt jelent. 

Az Intézet a Nemzeti Akkreditáló testület által akkreditált szervként működött 2013-ban az MSZ 
EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelően. Tekintettel arra, hogy az 
akkreditált státusz 2014-től kizárólag a vizsgáló laboratóriumokat érinti, így az Intézet 2013-ban 
felkészült az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsított státusz megszerzésére, mely a 
mobilszolgálat és a mintabeszállítás kivételével az Intézet valamennyi területét érinti. A 2013 
novemberében tartott helyszíni szemlét követően az Intézet megszerezte a tanúsított státuszt. 

A pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez benyújtott 
PTGREG kérelmek, illetve a kiadott regisztrációs kódok száma - a 2013. december 31-i adatok 
alapján – 2013. V-XII. hónapjában a következőképpen alakult: 

A NAV-hoz benyújtott kérelmek száma 140 050 db, melyekben támogatás igénybe vételére 
jogosító pénztárgépekre 140 587 egyedi kódot kértek. A kérelmeket benyújtó adóalanyok - 
átfedés van a két igénylői körben - közül üzembe helyezési kódot 41 689 adózó, támogatásra 
jogosító egyedi kód kiadását 104 307 adózó kért, melyből 359-en jelölték, hogy halászati „de 
minimis” támogatásként kívánják a támogatást igénybe venni. 

Az elbírált kérelmek közül teljes támogatási tartalommal 118 192 db támogatásra jogosító 
egyedi kód, illetve valamely feltétel hiánya vagy nem teljesítése végett 0 Ft-os támogatási 
tartalommal 21 819 db egyedi kód került kiadásra. 14 253 adózóhoz kötődően összesen 15 561 
db PTGREG adatlap határozattal elutasításra került, melyből 14 030 db jogerős.  

December hónap végéig 280,5 millió Ft támogatás kiutalására került sor.  

Hatósági munka 
 
A hatósági tevékenység a szervezet munkájában, annak szinte minden részterületén jelen van, 
valamennyi munkafázisban találkozhatunk vele. Ezáltal biztosítható az állami költségvetést 
megillető bevételek teljesülése, valamint ennek segítségével érhető el – adott esetben ez által 
kényszeríthető ki – az adózók jogkövető magatartása a költségvetési befizetések teljesítése 
érdekében. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal legfontosabb feladata, hogy közvetlenül, a költségvetési bevételek 
minél teljesebb biztosításával, illetőleg közvetett módon, az illegális gazdasági tevékenység 
visszaszorításával, az adómorál javításán keresztül hozzájáruljon a nemzetgazdaság 
versenyképességének fokozásához. A NAV nem a régmúlt időszakok ellenőrzésére koncentrált, 
hanem a közelmúlt, illetve a jelenben zajló folyamatok ellenőrzésére fordította kapacitásának 
jelentősebb hányadát, hiszen az adóeltitkolás minél korábbi feltárása egyben a nagyobb 
megtérülés lehetőségét jelenti.  
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A NAV céljainak teljesítésére magasabb színvonalú kockázatkezelés, kiválasztás mellett egyes 
szakterületeinek együttes fellépésén alapuló vizsgálati módszereket alkalmaz, egyre szélesebb 
körben.  

A kockázatkezelés kiemelt témaköre volt ebben az évben is az adóregisztráció, az adózó 
közreműködésének hiánya továbbra is az adószám törlésével járt. Jogszabályváltozás miatt az év 
elejétől módosult az adóregisztráció eljárási rendje. Emiatt 4261 adózó kockázatkezelési eljárását 
újra kellett indítani a kérdőív vissza nem küldése okán. Sajnálatos módon ezeknél a kitöltési 
hajlandóság továbbra is alacsony, ezt mutatja, hogy a kérdőív vissza nem küldése miatt kiadott 
mulasztási bírság határozatok fele az áthúzódó újraindított ügyekhez kapcsolódott. Az év végéig a 
működési kockázat minősítése alapján 4659 esetben került sor fokozott felügyelet alá vonásról 
szóló határozat kiadására, melyek többsége (94%) már jogerőssé vált. Továbbra is a bevallások 
benyújtásának gyakorítása, illetve a bevallások ellenjegyzésének előírása a jellemző intézkedés.  

A vám- és pénzügyőri szakterületen a központi kockázatelemzés kockázati profilok 
kialakításával, valamint központi e-kockázatkezelési tevékenységgel segítette a vizsgálati 
hatékonyság emelését. A jövedéki kockázatelemzés 2013. évben kiemelt feladatként végezte az 
internetes kereskedelem ellenőrzését, melynek során a legnépszerűbb weboldalak üzemeltetőivel 
szóbeli megállapodást kötött. Ennek eredményeként 1355 db olyan hirdetés eltávolítására került sor, 
melyben a kockázatelemzés alapján vélhetően jogellenesen kínáltak értékesítésre jövedéki terméket. 
A közös kockázatelemzési módszerek, az EU szintű kockázatelemzés és célirányos kiválasztás 
fejlesztésének céljából – még magyar kezdeményezésre – indított nemzetközi projektben 13 
tagállam vesz részt. Az Európai Bizottság felkérte hazánkat a projekt emberi és anyagi erőforrás 
szükségletét tartalmazó végrehajtási terv kidolgozására, illetve az év folyamán már befogadta a 
projekt munkafolyamataira tett javaslatunkat.  

Az adószakmai ellenőrzési szakterület által végzett vizsgálatok száma ugyan évről évre csökken, 
azonban a feltárt adókülönbözet összege, és ennek hatására a befejezett ellenőrzések 
eredményessége évről évre nő. A vizsgálatok eredményességét mutatja, hogy az utólagos adónem 
ellenőrzés során átlagosan feltárt nettó adókülönbözet összege a 2012. évi 13,4 millió Ft-hoz 
képest, 2013. évben 17,6 millió Ft-ra emelkedett. A vizsgálatok számának típusok szerinti 
megoszlása az ezévi ellenőrzési irányelvek mentén valósult meg. Sajnálatos módon a 
nemkívánatos adózói magatartásformák állandósultak. Az adózók egyre komplexebb 
adóelkerülési technikákat dolgoznak ki, melyeknek teljes körű felgöngyölítése időigényes, viszont 
nélkülözhetetlen az ellenőrzési megállapítások alátámasztásához.  

Az adószakmai ellenőrzési szakterület az év végéig 210 934 ellenőrzést folytatott le, az 
ellenőrzések több mint 143 ezer adózót érintettek. Az ellenőrzések számának csökkenése mellett a 
feltárt nettó adókülönbözet összege 515 Mrd Ft-ra nőtt a tavalyi 467 Mrd Ft-hoz képest. A 
jogerőssé vált adókülönbözet 439 Mrd Ft, 36%-kal haladta meg a tavalyit. A feltárások ebben az 
évben is tartalmaztak kiugró, egy milliárd Ft feletti megállapításokat, melyek együttes összege idén 
80 milliárd forint fölé emelkedett, ez tavaly 55 MrdFt volt.  

Az ellenőrzési irányoknak megfelelően az ÁFA adónemben feltárt nettó adókülönbözet több 
mint 14%-kal haladta meg az előző évben feltártat, ennek köszönhetően év végére már 445 Mrd Ft 
be nem vallott ÁFA jegyzőkönyvezésére került sor.  

 

2211



 
 

Az ellenőrzési szakterület által 2013. évben megállapított szankciók összértéke megközelítette a 
390 Mrd forintot, ami a tavalyinál 51%-kal magasabb. A jelentős növekedés oka a feltárás 
összegének emelkedésén kívül a törvényi szabályozás szigorodása. Így pl. a korábbi 75%-os 
adóbírság mértékével szemben a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
meghamisításával, megsemmisítésével elkövetett jogsértések esetére a jogalkotó az adóhiány 200%-
ra emelte az adóbírság mértékét. További jelentős szigorítás, hogy a korábbi általános bírságtétel 
helyett az adózó egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha iratmegőrzési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően a beszámolási időszakban megkezdődött az online 
adatkapcsolatra képes pénztárgépekre történő átállás folyamata, melyet három országos 
ellenőrzési akció is nyomon követett, melyek célja az átállással kapcsolatos adózói magatartások 
felderítése volt. Ezeken az adózók tájékoztatása, segítése került előtérbe. 2013. decemberben az 
adóhatóság 7 044 online pénztárgéppel kapcsolatos ellenőrzést jegyzőkönyvezett, emellett 203 
revízió meghiúsult. A leggyakoribb probléma, hogy olyan pénztárgépre vonatkozó szerződést 
mutattak be, amelynek a forgalmazási engedélyét visszavonták. Számos adózó arra hivatkozott, 
hogy megvárja, míg az online pénztárgépét üzembe helyezik, viszont emiatt nem javíttatták meg a 
használatban lévő pénztárgépüket, és azt nyilatkozták, hogy addig kézi nyugtát állítanak ki, amely 
azonban nem szabályszerű. Az adózók egy része jelezte, hogy tevékenységét 2013. december 31-
ével meg kívánja szüntetni, ezért regisztrációs kódot sem igényelt. 

Az átállásra később (2013. után) kötelezett adózóknak ugyanakkor már 2013. július hónaptól 
egyszerűsített adatszolgáltatást kellett benyújtaniuk az elektronikus naplós pénztárgépük adatairól. 
E körből a havi áfa bevallásra kötelezett 1248 adózó benyújtott bevallásában magasabb bruttó 
belföldi értékesítést vallott, mint a bázisidőszakban.  

Az adózói morál javulását segítette a belföldi összesítő nyilatkozat bevezetése a 2 mFt feletti ÁFA 
tartalmú egyenes adózású ügyletek esetében, hiszen már önmagában annak tudata, hogy az 
adóhatóság rendszerszerűen összehasonlíthatja az adózók közötti ügyletekről szolgáltatott adatokat, 
visszatartó hatással bírt. A tételes ÁFA adatok a gyakorlatban is jól hasznosíthatónak bizonyultak a 
kockázatelemzési és ellenőrzési munkában. Az év folyamán indult 2 366 vizsgálat 60%-a 
befejeződött, továbbá 68 meghiúsult. Az eddig befejezett adóellenőrzésekben megállapított 
5,8 Mrd Ft adókülönbözet elsősorban a legnagyobb adóteljesítményű adózói kört érintette.  

Ebben az évben is számos helyi, régiós, országos szintű ellenőrzési akcióra került sor, melyek 
mind gyakrabban az egyes szakterületek közös, összehangolt munkájaként valósult meg, és igen 
széles vállalkozói körre terjedt ki. Az adó főigazgatóságok rendszeresen szerveztek hétvégi és késő 
esti akciókat, amelyek keretében jelen voltak a revizorok az éjszakai szórakozóhelyeken, különböző 
ünnepi rendezvényeken, fesztiválokon, falunapokon. Az országos akciók is jellemzően az 
aktualitásokhoz kötődtek. A foglalkoztatás szabályszerűsége terén minden harmadik esetben 
tapasztaltak hiányosságot az adóellenőrök és a pénzügyőrök, ami még mindig igen magasnak 
tekinthető. Az összehangolt szakterületi munka eredményessége különösen megmutatkozott a 
mélységi ellenőrzések esetében. A tapasztalatok rámutattak arra, hogy az áruk, szállítmányok 
nyomon követése az ellenőrzések során kiemelt jelentőséggel bír. Az eredmények fiktív címzettek 
kiszűrésében, sikeres végrehajtásban (a legutolsó akcióban 241 mFt-ot sikerült vagy a befizetés, 
lefoglalás címén, vagy a lefoglalást követő értékesítés címén bevételként realizálni) jelentkeztek. 
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Az EU pénzügyi érdekeinek védelmében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) 
finanszírozott jogcímek utólagos ellenőrzését kötelezettségként határozza meg a tagállamok 
számára. A NAV vámhatósági jogkörben és jóváhagyott kockázatelemzési módszertan 
valamint ellenőrzési terv alapján végzi az EMGA – keresztféléves – ellenőrzéseket. A 2012/2013. 
évre elrendelt vizsgálatok többsége 2013. év végéig lezárult. A 2013/2014. évre elrendelt 49 
vizsgálatból az időszak indulása – 2013. július 1. – óta 30 vizsgálat kezdődött el, ezekből 8 már 
lezárult. A tapasztalatok szerint a NAV továbbra is nagy számban tárt fel visszaéléseket, idén 
jellemzően a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelő értékesítő szervezetek (TÉSZ) 
részére nyújtott működési és beruházási támogatásokat, borászati beruházásokat, illetve élő állat 
export-visszatérítési jogcímeket érintően. 

A jegyzőkönyvekben foglalt megállapítások alapján a támogatások kifizetését végző 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tehet intézkedéseket. 2013. december 31-ig a 
2012/2013-as időszak ellenőrzései során feltárt szabálytalanságok miatt mintegy 230 millió Ft 
jogosulatlanul kifizetett támogatás visszaköveteléséről született döntés. 

A vámeljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében tett európai uniós és nemzeti törekvések abba 
az irányba mutatnak, hogy – az elektronikus vám- és az egyszerűsített eljárások térnyerésével 
egyidejűleg – az alapeseti vámeljárások folyamatából egyre inkább az utólagos jellegű 
ellenőrzésekre helyeződik a hangsúly. 2013. évben 302, a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 7. pontja 
szerinti vám utólagos ellenőrzés – ide nem értve az EMGA ellenőrzést – kezdődött meg. 315 
fejeződött be határozatközléssel, az előző évről áthúzódó ellenőrzésekkel együtt. Ezen kívül 6 093 a 
Közösségi Vámkódex 78. cikke alapján végzett vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzés fejeződött 
be határozatközléssel december végéig. 

2013. év során a Vám- és Pénzügyőri igazgatóságok a vám utólagos és a vámáru-nyilatkozat 
utólagos ellenőrzések során összesen 2 207 millió Ft-ot szabtak ki, amely közel 21%-os növekedést 
jelent 2012. évhez viszonyítva. Ebből a vám utólagos ellenőrzéseknél 708 millió Ft szankció 
kiszabására került sor, mely a 2012. éves összeg több mint másfélszerese.  

2013. évben az igazgatóságok a vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzésekor 17 722 
árunyilatkozatot érintően folytattak le vizsgálatokat. Az ellenőrzések során vám, áfa, 
környezetvédelmi termékdíj, és vámigazgatási bírság jogcímeken összesen 1 499 millió Ft-ot 
szabtak ki. 

A regisztrációs adóigazgatási eljárási kérelmek benyújtására, az ügyfelek adminisztrációs terheinek 
csökkentése, valamint az egységes nyomtatvány alkalmazása érdekében az új – elektronikus 
bevallással megegyező – formátumú Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap került bevezetésre. 

2013. év végén a regisztrációs eljárás alá vont gépjárművek száma közel 19%-kal növekedett– 
amely főként a használt gépjárművek forgalomba helyezésének növekedéséhez köthető – 2012. 
évhez képest, megközelítve így a 137 ezret. A kivetett adó összege közel 16 Mrd Ft volt, amely 
közel 8%-kal magasabb az előző évhez képest. 

2013. évben a jövedéki szakterület közel 272 ezer vizsgálatot folytatott le, ami kiegészült 
csaknem 5,2 millió, harmadik országos határátkelőhelyeken végezett ellenőrzéssel.  
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A jövedéki ellenőrzések keretében lefolytatott ellenőrzések száma 181 ezerre nőtt, a hatósági 
felügyelet keretében lefolytatott ellenőrzések száma az előző évhez képest 5,4%-kal csökkent, 
amely a beszámolási időszakban közel 13 ezer ellenőrzést jelentett, valamint az egyéb ellenőrzések 
száma 78,7%-kal, több mint 78 ezerre emelkedett. 

A beszámolási időszakban a jövedéki területen 68 185 jogsértés került feltárásra, melyből 34 286 
jövedéki jogsértés, 33 899 pedig nem jövedéki jogsértés volt. A várhatóan kiszabásra kerülő bírság 
összege meghaladja a 7,38 milliárd forintot, amelynek 64,2 %-a a jövedéki jogsértéshez kötődik.  

A 2013. évben 29 989 foglalás történt, ami 3,2%kal magasabb, mint a tavalyi évben. A foglalások 
során 1,32 milliárd Ft értékben került sor termékek lefoglalásra, melyből a legnagyobb arányt a 
szállítóeszközök (51,8%), a cigaretta (19,6%) és az alkohol (17,2%) tették ki.  

A NAV a közúti ellenőrzések során feltárt jogsértések miatt 2013. során közel 10,7 ezer esetben, 
1,3 milliárd Ft értékben szabott ki közigazgatási bírságot. Az esetszám enyhén emelkedett az 
előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. 

A Hivatal vám- és pénzügyőri szervei a beszámolót érintő időszakban 17,8 ezer  szabálysértési 
ügyben jártak el, 360 millió Ft elkövetési értékben. Az esetszám és az elkövetési érték is 
magasabb, mint 2012. évben. A felderítéseket döntő többségben a határkirendeltségeknél 
realizálták. Az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is jellemző volt a – leggyakrabban 
dohánygyártmányokkal összefüggésben elkövetett – vámszabálysértés dominanciája, mely az 
összes szabálysértés 83%-át tette ki. Jellemző volt emellett az áru hamis megjelölése, az 
iparjogvédelmi jogok megsértése, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
szabálysértés, de fémjelzési szabálysértést és gyógyszerrendészeti szabálysértést is jelentős 
számban derítettek fel. 

A fémkereskedelmi ellenőrzésekre történő kiválasztás során elsődleges célként az engedélyköteles 
anyagok tekintetében elkövetett jogsértések megelőzése, visszaszorítása került meghatározásra. Az 
alsó fokú szervek 2013 végéig 3,3 ezer fémkereskedelmi ellenőrzést hajtottak végre, amelynek 
mintegy harmadában állapítottak meg jogsértést. Az ellenőrzések során jogerősen kiszabott bírság 
összege megközelítette az 5,5 milliárd Ft-ot. 

A 2013. évben a rendészeti szakterület 12 nemzetközi művelet koordinálásában vett részt. Az egy 
naptól 6 hétig terjedő időintervallumban végzett műveletek prioritása a szellemi tulajdonjogot sértő 
cselekmények, a fémlopás, az egyes termékkörök illegális kereskedelme elleni fellépése volt. 
További nyolc esetben került sor nemzeti művelet lebonyolítására a határon átlépő 
hulladékszállításra, a veszélyes áruk szállítására, a hamis gyógyszerekre, a jogosulatlan fuvarozási 
tevékenységre és a készpénzellenőrzésre, valamint a korlátozásokra és tilalmakra fókuszálva. 
Kiemelt prioritást élvezett a belső határon a belépő forgalom ellenőrzése is. 

A megszűnt kényszer-végelszámolások miatt számottevően csökkent a felszámolások és a 
végelszámolások száma, ugyanakkor az új kényszertörlési eljárásoknál 2013. év végéhez 
közeledve az ügyszám rendkívül dinamikus növekedését lehetett tapasztalni. A kevesebb 
felszámolás, valamint az ütemezett követelés-átadások miatt a felszámolással érintett hátralék 
csökkent, ugyanakkor a végelszámolásoknál – a sokkal kevesebb ügy ellenére - a tartozások még 
mindig nem csökkentek. A csődeljárással kapcsolatos ügyek alakulásában nem történt lényeges 
változás a korábbi évekhez képest, a kevés számú eljárás nagyobb része most is eredménytelen volt. 
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A NAV által kezdeményezett felszámolások száma 2013-ban a korábbi évekhez képest jelentősen 
megnövekedett. A 8 455 cég ellen irányuló felszámolás kezdeményezés 51 %-kal haladta meg a 
2012. évi ügyszámot. A felszámolási kezdeményezéssel érintett gazdálkodó szervezetek tartozása 
közel megduplázódott, az összeg meghaladta a 369 Mrd Ft-ot. Az ügyszám és az összeg 
növekedése a nagy összegű, kevésbé behajtható revíziós megállapításokon kívül jelentős részben a 
2012-ben bevezetett kényszertörlési eljárásokkal függ össze. Az új megszűnési eljárás lehetősége 
csökkentette a végelszámolások/kényszer-végelszámolások, ennek következtében a felszámolások 
számát.  

A működő, viszont adófizetési kötelezettségét nem teljesítő vállalkozások száma a korábbiakhoz 
képest nagyobb mértékben növekedett, így az igazgatóságok a feltételek fennállása esetén kénytelen 
nagyobb hangsúllyal alkalmazni a felszámolási indítványt. A Közép-magyarországi Regionális Adó 
Főigazgatósága a felszámolási indítványok felét, viszont az érintett tartozás összegnek 73 %-át adta. 

A bíróságok által elrendelt felszámolások száma jelentősen mérséklődött, a közzétett 13 286 
felszámolás 41%-kal volt kevesebb, a 2012. évi ügyszámnál. Az új felszámolásokban 285 Mrd Ft 
hitelezői igényt jelentett be az adóhatóság, amely csak közel egy%kal több a 2012-ben bejelentett 
összegnél. A hitelezői igény növekedését 2013. évben is számottevően mérsékelte a 
követelésmellőzés, követelés lemondás alkalmazása. A lemondással érintett követelések összege 
meghaladta az 57 Mrd Ft-ot, ami az összes követelésen belül 17 % részarányt mutat. A lemondott 
követelés 82 %-a késedelmi pótlék, bírság és áfa követelés, a többi egyéb adó- és járulékkövetelés 
volt. 

A 2012-ben megszűnt kötelező ellenőrzések okán a korábbi évekhez képest csökkent a 
záróvizsgálatok száma. Az adóhatóság a záróvizsgálatokra kockázatkezelési szempontok 
figyelembe vételével választja ki azokat az adózókat, amelyeknél a hitelezői igény megtérülése 
várható vagy adó-visszaigényléssel érintettek, valamint fennállhat a vezetői/tagi felelősség 
érvényesítésének esetleges lehetősége. A revizorok 5 076 tevékenység- és felszámolási 
záróbevallás ellenőrzését végezték el, a megállapított és kiszabott nettó adókülönbözet, adóbírság 
és késedelmi pótlék összege 55 Mrd Ft-tal növelte az adóhatóság hitelezői igényét. Az ügyszám 
47%-os, az összeg pedig 25%-os csökkenést mutat a 2012. évi adatokhoz képest. 

A NAV követeléseiből a folyamatban lévő felszámolásokat érintően, valamint a felszámolási 
fenyegetettség hatására 5,4 Mrd Ft folyt be, ami csaknem azonos a múlt évi összeggel. Ez a 
bevétel 18 %-kal kevesebb számú folyamatban lévő felszámolási eljárásból származott. A 2013. évi 
bevételből 1,4 Mrd Ft (27 %) követelés-engedményezésből folyt be. A Magyar Követeléskezelő 
Zrt. részére öt csomagban, összesen 13 720 felszámolást érintően, 318 Mrd Ft összegű NAV 
követelés került engedményezésre. (A legutóbbi, december végi iratátadás elszámolására 
2014. januárban kerül sor, amely a 2013. évi hátralékállományban még nem jelenik meg.) 

A befejezett felszámolások száma minden korábbi évet meghaladt, a bíróságok 20 722 ügyet 
zártak le, 22 %-kal többet, mint 2012. évben. Az ügyek 80 %-a hitelezői kielégítés nélkül, 
egyszerűsített eljárásként fejeződött be. A befejezett ügyeket érintően 76 Mrd Ft hitelezői igényt 
kellett törölni. 

Tartós csökkenés tapasztalható a folyamatban lévő felszámolások számában. A NAV 2013. év 
végén 34 455 felszámolást tartott nyilván, 18 %-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.  
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A kevesebb felszámolás (és végelszámolás) nem jelenti a cég megszűnések csökkenését, mivel az 
adatok szerint hasonló nagyságrendben indultak, és várnak elrendelésre a cégbíróságokon az új 
kényszertörlési eljárások (a cégek megszűnési módjának változását lehet megállapítani). 

Az összes felszámolással érintett kintlévőség is – az ügyszám csökkenésén kívül jelentős részben 
az engedményezés miatt - számottevően csökkent, 2013. év végén 820 Mrd Ft hátralékot (aminek 
37 %-a késedelmi pótlék és bírság) tartott nyilván az adóhatóság, nyolc%kal kevesebbet, mint egy 
évvel korábban. 

A tömeges kényszer-végelszámolás megszűnésével jelentősen csökkent az indított 
végelszámolások száma. 2013-ban 11 452 cég határozta el jogutód nélküli megszüntetését, ami 
42%-a a 2012-ben kimutatott ügyszámnak. Az eljárásoknak 13%-a kényszer-végelszámolás, 
30 %-a pedig egyszerűsített végelszámolás volt. A tárgyévben indult végelszámolások 16 Mrd Ft 
adótartozást érintettek, ami mindössze 17%-a a megelőző évi összegnek. A revizorok – közel 
azonos számban, mint 2012. évben – 9 423 tevékenység- és végelszámolási záróbevallás 
ellenőrzését végezték el.  

A befejezett 13 365 végelszámolás 25%-a felszámolással, további 18%-a kényszertörlési 
eljárással folytatódott. A 2013. év végén 33 721 végelszámolás volt folyamatban, 3,2 %-kal 
kevesebb, mint egy évvel korábban. A vállalkozásoknak 127 Mrd Ft tartozást kellene rendezni, 
ez alig több a 2012. évben kimutatott összegnél. 

A 2013. év utolsó negyedévében rendkívül dinamikusan növekedett a kényszertörlési eljárások 
száma. Az adóhatóság évkezdettől 14 711 új ügyet regisztrált, mintegy négyszeresét a 2012. 
évinek, 75 Mrd Ft NAV követelést érintően. A cégek törlésével csak 2 019 ügy fejeződött be, 1 379 
esetben pedig az eljárás felszámolással folytatódott. A Hivatal 2013. év végén 14 903 folyamatban 
lévő kényszertörlési eljárást tartott nyilván. 

A bíróságok 132 csődügyet tettek közzé, 29%-kal többet, mint 2012. évben. Az ügyszám 
növekedése ellenére az alacsony eljárás szám arra utal, hogy a 2012-ben hatályba lépett 
csődeljárások indítását, lefolytatását megkönnyítő új szabályok a csődügyek alakulására 2013-ban 
sem gyakoroltak érzékelhető hatást. Az eljárások eredményessége romlott, a megelőző évről 
áthúzódó csődtárgyalásokkal együtt az összesen kezelt 194 csődeljárás közül 92 ügy zárult le, ebből 
csak 25 esetben (27 %) jött létre egyezség, illetve 67 eljárás egyezség nélkül szűnt meg. A 
csődegyezségek 0,5 Mrd Ft NAV követelés kedvezményes megfizetését érintették. A Hivatal a 
tárgyév végén 102 folyamatban lévő csődtárgyalást tartott nyilván, 3,8 Mrd Ft adótartozás 
átütemezéséről. A 2012-ről áthúzódó, valamint a 2013-ban kötött, összesen 47 csődegyezség 
teljesítéséből 105 millió Ft folyt be, ugyanakkor 23 adós teljesítette, egy viszont nem teljesítette a 
megállapodásban vállalt kötelezettségét. 

A szerencsejáték felügyeleti szerv a hatósági engedélyezési tevékenysége keretében 2013. évben 
összesen 86 engedélyt adott ki szerencsejáték folytatására és szervezésére, melynek megoszlását a 
mellékelt táblázat szemlélteti. 2013. év végén a hatósági engedéllyel rendelkező kártyatermek 
száma 79%-a az egy évvel korábbinak, jelenleg 19 kártyaterem üzemel.  

A Szerencsejáték Felügyelet a hatósági ellenőrzési tevékenysége során a beszámolási időszakban 
közel 16 ezer ellenőrzést folytatott le. Ennek keretében 709 bírságoló határozatot és végzést 
bocsátott ki, melyben összességében közel 400 millió forint bírság került kiszabásra. A hatósági 
ellenőrzések szerencsejáték típusonkénti megoszlását a mellékelt táblázat szemlélteti.  
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Az internet terminálokkal összefüggésben lefolytatott ellenőrzések alapján a beszámolási 
időszakban folytatódott az engedély nélküli szerencsejáték-szervezők, illetve a szerencsejáték 
szervezéssel összefüggésben közvetítői tevékenységet végző személyek (jellemzően a vendéglátó-
egységek üzemeltetői) bírságolása. Az állami adóhatóság gyakorlata szerint olyan esetekben, 
amikor az ellenőrzés során az engedély nélküli üzemeltetés nem volt bizonyítható, de ennek 
gyanúja a fellelt berendezés sajátosságaira, az állami adóhatóság vizsgált berendezéssel kapcsolatos 
előzetes ismereteire tekintettel fennállt, az ellenőrzést követően, rövid határidőn belül a helyszínen 
ismételt ellenőrzést foganatosított az állami adóhatóság. Ez a gyakorlat preventív hatással is bír, 
mivel az ellenőrzések hatására az esetek körülbelül 10%-ában - a későbbi ismételt ellenőrzések 
tapasztalatai szerint - a pénznyerő automata helyettesítését célzó berendezés üzemeltetése 
megszűnt.  

Az Szjtv. 26/A. §-a szerint, ha megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő 
automatát működtetnek, akkor a települési önkormányzat jegyzője köteles az üzletet legalább 30 
napra - ismételt jogsértés esetén legalább 90 napra - ideiglenesen bezáratni. Az állami adóhatóság 
folyamatosan kezdeményezi a jogsértéssel érintett üzletek bezáratását az illetékes jegyzőknél. 

 Az állami adóhatóság szerencsejáték felügyeleti szakterülete azon berendezéseket is kiemelt 
figyelemmel kíséri, amelyek konstrukciója szerint a berendezésen befizetést teljesítő személy 
minden egyes meghatározott értékű befizetés ellenében garantált árut kap kézhez, azonban 
véletlenszerűen előforduló esetekben a fizető személy a garantált áru mellett vagy helyett, az általa 
teljesített fizetésnél aránytalanul nagyobb értékű árut kap kézhez. A vizsgált berendezések esetében 
a tárgynyeremények között műszaki cikk, illetve élő állat is szerepelt. A fentiek alapján az említett 
berendezések konstrukciója alapján azok engedély nélküli szerencsejáték eszköznek minősülhetnek. 
Az állami adóhatóság által engedélyezett, illetve jóváhagyott játékterv alapján szervezendő 
tippmixPro bukmékeri fogadás fogadási ajánlatának struktúrája, a fogadásban való részvétel 
feltételei, az élő fogadás lehetősége olyan módon került kialakításra, amely azt célozza, hogy az új 
fogadásos játék felvegye a versenyt a nagy illegális szervezők (pl. bet365, expekt, sportingbet) 
kínálatával. 

Az előző időszakról áthúzódó 146 üggyel együtt, az adó- és vámszakmai területen összesen 702 
felülellenőrzést kezelt a Hivatal az év folyamán. A befejezett eljárások száma 518, a folyamatban 
lévőké 184 darab volt 2013 végén. A vizsgálatokat lezáró jegyzőkönyvekben, melyek az 
alapvizsgálatok megállapításait érdemben megváltoztatták, összességében az adózók terhére 
2 369 millió Ft, az adózók javára 112,5 millió Ft adókülönbözet került megállapításra. 

Az adó- és vámhatóság a beszámolási időszakban közel 2,9 millió elsőfokú határozatot és végzést 
hozott, amely nagy részben, mintegy 92%ban már első fokon jogerőre emelkedett. 
Hozzávetőlegesen 1,5 millió adóügyi és 1,1 millió vám- és pénzügyőri határozat került kiadásra.  

Az adó-, valamint a vám- és pénzügyőr szakmai ágon 2013. évben az adózók több mint 16 ezer 
rendes jogorvoslati kérelmet (fellebbezés és végrehajtási kifogás) terjesztettek elő. Az áthúzódó 
kérelmekkel együtt közel 19 ezer jogorvoslati kérelem elbírálása volt folyamatban. A másodfokú 
hatóság a beszámolási időszakban közel 16 ezer érdemi határozatot hozott, az elsőfokú hatóság 
döntései 77 %-ban bizonyultak jogszerűnek. 

A NAV által kiadott jogerős másodfokú határozatok ellen a tárgyidőszakban 2 833 új per indult, 
melyek együttes pertárgyértéke meghaladja a 76 Mrd Ft-ot. Az előző időszakról áthúzódó ügyekkel 
együtt 5 259 peres eljárás volt folyamatban.  
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A közigazgatási bírósági eljárásban 2 113 ítéletet született 2013. évben, az alperesi 
határozatainkat a közigazgatási bíróság közel 72%ban ítélte jogszerűnek. Az eljárásokhoz 
kapcsolódóan a bíróság a NAV javára 184 millió Ft, terhére 138 millió Ft perköltséget állapított 
meg. 

Az elsőfokú bíróság jogerős határozata ellen a felperes adózók 361 esetben, míg alperesi 
hatóságunk 154 esetben nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Kúriára. A felülvizsgálati bíróság a 
tárgyidőszakban 422 ítéletet hozott, ezek során 67%ban ítélte jogszerűnek az elsőfokú bíróság 
döntését. A felülvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódóan a Kúria a NAV javára 21 millió Ft, terhére 
pedig 14 millió Ft perköltséget állapított meg. 

A NAV adó-, valamint vám és pénzügyőri szakmai szervei a tárgyidőszak során mintegy 5 600 
bűncselekmény gyanúját tárták fel. A feltárt bűncselekmények elkövetési értéke meghaladja a 73 
Mrd Ft-ot. Előfordulásukat tekintve jellemzően magánokirat-hamisítás, költségvetési csalás, 
valamint a szerzői joggal kapcsolatos jogok megsértése bűncselekmények gyanúja merült föl a 
hatósági eljárások során. A tárgyidőszakban feltárt bűncselekmények törvényi tényállás típusa 
szerinti megoszlását a mellékelt ábra szemlélteti. A NAV a beszámolási időszakban mintegy 4 800 
büntetőfeljelentést tett a nyomozóhatóságok felé.  

A NAV nyomozó szervei a 2013. évben 12 400 ismertté vált bűncselekmény miatt indítottak 
büntetőeljárást, ebből a hatáskörös bűncselekmények száma 11 925 volt. Az ismertté vált, 
hatáskörös bűncselekmények négyötödét a következő négy bűncselekmény tette ki: költségvetési 
csalás körébe tartozó bűncselekmény (45,2%), szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése (17,7%), magánokirat-hamisítás / hamis magánokirat felhasználása (8,2%), illetve 
csődbűncselekmény (7%). 

Az ismertté vált bűncselekmények elkövetési értéke megközelítette a 121,6 Mrd Ft-ot, melyből 
116,7 Mrd Ft tartozik a NAV hatáskörébe utalt bűncselekményekhez. A költségvetési csalással 
a magyar állam kárára elkövetett és a pénzügyi nyomozók által felderített jogsértések összesített 
értéke 108,4 Mrd Ft-ot tett ki. A dohánytermékekre elkövetett közel hétszáz bűncselekménnyel 
összefüggésben a NAV 63 millió szál dohányterméket foglalt le 2,5 milliárd Ft-ot meghaladó 
értékben.  

A folyamatban lévő nyomozások kiterjesztése során a nyomozószolgálat kiemelt figyelmet fordít az 
elkövetők, illetve a büntetőeljárással érintett gazdálkodók vagyoni helyzetének feltárására, a 
vagyoni elemek hatékony beazonosítására, annak érdekében, hogy a költségvetés számára okozott 
kár összegét fedező vagyonelemek feletti rendelkezési jog korlátozása a jogszabályok maradéktalan 
betartása mellett megvalósulhasson. A folyamatban lévő büntetőeljárásokkal összefüggésben a 
vagyoni kényszerintézkedéssel biztosított érték (lefoglalás, biztosítási intézkedés és önkéntes 
megtérítés együttesen) összesen 24,5 Mrd Ft-ot tett ki, ami 20%-os kármegtérülést jelent.  

A NAV bűnüldöző szervei 2013-ban 6,3 ezer nyomozást rendeltek el, melyek harmada köthető a 
Közép-magyarországi régióhoz. A nyomozás elrendelések mellett közel 3,3 ezer esetben került sor 
a feljelentés elutasítására, illetve áttételére. A bűnügyi szakág 5,4 ezer ügyet fejezett be érdemben 
vádemelési javaslattal vagy megszüntetéssel, melyből az előbbiek aránya, azaz a 
váderedményességi arány közel 50% volt. Ez jelentősen meghaladja a bázisév 35%-os adatát. 

A Bűnügyi Főigazgatóság és az irányítása alatt álló szervek 265 alkalommal indítottak titkos 
információgyűjtést, és 296 db, korábban indított eljárást fejeztek be.  
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A befejezett eljárások nyomán 172 büntetőeljárás indult, melyek regisztrált elkövetési értéke 
meghaladta a 37,8 Mrd Ft-ot, a lefoglalt érték pedig a 8,3 Mrd Ft-ot. 

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda a beszámolót érintő időszakban 13,6 ezer bejelentést 
fogadott különféle szolgáltatóktól, felügyeletet ellátó szervektől, külföldi pénzügyi információs 
egységektől, továbbá több mint ezer esetben küldött megkeresést, tájékoztatást, információt 
belföldi és külföldi szervek részére. Felügyeleti tevékenységi jogkörében eljárva az Iroda 225 
ellenőrzést folytatott le, és különféle jogcímeken közel 3,4 millió Ft bírságot szabott ki. 

Szervezettel összefüggő tevékenységek 
 
A 2013-as év elején a NAV Törvény, illetve a NAV Korm. rendelet módosításához kapcsolódóan 
aktualizálásra került a NAV SZMSZ-e, Alapító Okirata, illetve a NAV Központi Hivatala 
Ügyrendje, valamint az alsó- és középfokú szervek ügyrendjei. A NAV Szervezeti és Működési 
Szabályzatának évközi módosítását az tette szükségessé, hogy a NAV Korm. rendelet módosítása 
során a nemzetközi együttműködés szabályainak alkalmazására kijelölt szervezeti egység, azaz a 
NAV Központi Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodára (KKI) utaló szövegrészek a NAV Korm. 
rendeletben törlésre kerültek. Az új szabályozás a NAV szervezetén belül központi kapcsolattartó 
irodaként már a Központi Hivatalt nevesíti. Ennek következtében szükségessé vált, hogy a Központi 
Hivatal feladatai közé beemelésre kerüljön a NAV Korm. rendeletben a központi kapcsolattartó 
iroda számára meghatározott feladatok nevesítése.  

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása miatt június hónapban sor került a 
NAV Alapító Okirata módosítására, valamint ugyanezen okból aktualizálásra kerültek az érintett 
főigazgatóságok és igazgatóságaik ügyrendjei is.  

Az év végén soron kívüli módosítás történt a NAV KH Ügyrendjén, a stratégiai elnökhelyettesi 
státusz 2014. január 1-jei megszűnése és az irányítása alá tartozó főosztályok átszervezése miatt. 

A NAV hivatali ügyekkel kapcsolatos jogi és igazgatási tevékenység keretében az egész évben 
folyamatos feladatot jelentett a napi szakmai munkavégzést támogató együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata, új megállapodások előkészítése. Ennek keretében 2013. évben 27 
db együttműködési megállapodás került aláírásra. 

A NAV belső ellenőrzése 2013. évi ellenőrzési terveiben összesen 120 vizsgálat elvégzését 
tervezte, melyből 98 időarányosan befejeződött, 22 az ütemtervnek megfelelően folyamatban van. 
A tervezett ellenőrzéseken túl a NAV szervek első számú vezetőinek soron kívüli elrendelése 
alapján a belső ellenőrök 25 vizsgálatot folytattak le és 29 esetben láttak el tanácsadási 
tevékenységet. 

2013. évben az alapvető jogok országgyűlési biztosától összesen 19 megkeresés érkezett.  A 
2012. évről áthúzódó 5 megkereséssel együtt, az összesen 24 vizsgálatból 2013. évben 20 ügy 
vizsgálata zárult le. A vizsgált ügyekben az adózók a vagyonszerzési, illetve gépjármű átírási illeték 
kiszabását, eltartási szerződés megszüntetését követő illeték törlési kérelem elutasítását 
kifogásolták. Ezen túlmenően az ellenőrzési és ügyintézési határidő túllépését, az adószám 
törlésének jogalapját vitatták az alapvető jogok biztosa előtt, továbbá az egyházak javára felajánlott 
1% kiutalására vonatkozó, míg egy esetben a tévesen befizetett illetékkel kapcsolatos általános 
adóhatósági gyakorlatra kérdezett rá az alapvető jogok biztosa.  
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Az ügyek közül kiemelendő a lízingbeadó, vagy más személy által az adóhatósághoz benyújtott, a 
futamidő végén tulajdonjog átszállását eredményező lízingszerződés alapján történő illetékkiszabás 
rendjével kapcsolatos ombudsmani megkeresés, melynek tárgyában, az illetékkiszabások 
elévülésének és időbeli elhúzódásának megakadályozására a jogalkalmazási gyakorlat 
megváltoztatása érdekében elnöki körlevél kiadására került sor. Az iskolaszövetkezetek nappali 
rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tagjainak biztosítási jogviszonyával 
kapcsolatban kifejtett adóhatósági állásponttal és gyakorlattal összefüggésben az alapvető jogok 
biztosa az általa feltárt visszásságról jelentést készített, valamint egy konkrét panaszügy kapcsán is 
visszásságot tárt fel az adózói beadvány helytelen jogi minősítése miatt. Ez utóbbi esetben 
figyelemmel arra, hogy a sérelem orvoslására sor került, intézkedést nem kezdeményezett. Látható, 
hogy a tárgyi évben az alapvető jogok biztosa nem csak konkrét panasz ügyek vizsgálatát kéri az 
adóhatóságtól, hanem jellemzővé vált az általános adóhatósági gyakorlat vizsgálata is. 

A tárgyidőszakban több mint 37 ezer – melyből 58% névtelen, 42% névvel ellátott - közérdekű 
bejelentés érkezett, melyből megközelítőleg 13 ezer bejelentés vizsgálatra átadásra került, és ebből 
közel 8.400 kivizsgálása fejeződött be.  A bejelentések 51%-a volt megalapozatlan, 29%-a 
megalapozott, illetve 5%-a részben alapos, 15%-a pedig meghiúsult. A beadványok adószakmai 
oldalon elsősorban a számla-, nyugtaadási kötelezettség elmulasztására, a bejelentés nélküli 
foglalkoztatásra, továbbá vagyonosodási vizsgálatok lefolytatásának kezdeményezésére és egyéb 
adóeltitkolási magatartás bejelentésére irányultak. Vám- és pénzügyőri szakmai oldalon főként az 
illegális fémkereskedelmi tevékenység, jövedéki termékekkel kapcsolatos törvénysértés, valamint a 
Nemzeti Dohányboltok működésével kapcsolatos szabálytalanság volt a bejelentések tárgya.  

2013. évben - az előző időszakról áthúzódó ügyekre is figyelemmel - országos szinten 1 320 
panaszbeadvány vizsgálata kezdődött meg. A tárgyidőszakban 1 229 ügy kivizsgálása zárult le. 
Adószakmai területen változatlanul elmondható, hogy számos panaszbeadvány érkezik az 
adóhatóság ellenőrzési tevékenységét érintően. A vámszakmai területen a panaszbeadványok 
túlnyomó többsége az utasforgalom ellenőrzésével kapcsolatban, illetve az eljáró pénzügyőrök 
magatartásával összefüggésben érkezett. Az országosan kivizsgált panaszok közül 16% minősült 
megalapozottnak, 12% pedig részben megalapozott minősítésű eredménnyel zárult, míg az esetek 
nagyobb%ában, így 72%-ban a beadványok megalapozatlanok voltak. 

A Hivatal jogi szakterülete a koordinációs tevékenysége keretében a tárgyidőszakban több mint 
600 alkalommal véleményezett különböző jogszabálytervezeteket, részt vett rendeletek 
kidolgozásában, illetve tájékoztatást nyújtott az egyes minisztériumoktól, illetve más hatóságoktól 
érkezett állásfoglalást kérő levelekre. 

A beszámolási időszakban 27 új polgári per indult és az áthúzódó ügyekre is figyelemmel 40 
eljárás fejeződött be: 23 jogerős ítélettel és 17 permegszüntetéssel zárult. A NAV egy kártérítési és 
egy egyéb polgári perben a pert részben elveszítette. A 2012. év záró adataihoz képest az összesített 
pertárgyértékben jelentős változást az okozott, hogy egy perben a felperes a követelését közel 2,4 
Mrd Ft-tal növelte meg, illetve egy magánszemély 1 milliárd forint megtérítése iránt indított 
kártérítési pert. A tárgyidőszakban felperesek 6 új felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek, és az 
áthúzódó eljárásokra is figyelemmel folyamatban lévő 9 perből 6 eljárás zárult le jogerősen, 
melyből egy esetben a NAV számára kedvezőtlen döntés született, kettő felülvizsgálati eljárás pedig 
permegszüntetéssel zárult. 
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A 2013. évben az elnöki hatáskörbe tartozó kárügyekben egyszerűsített kártérítési eljárás 
elrendelésére 22 alkalommal került sor, míg jogerősített határozat kézbesítése 16 kártérítési ügyben 
történt meg. 

Az Állami Számvevőszék a törvény szerinti éves gyakorisággal elvégzendő vizsgálatokon túl, – 
zárszámadás végrehajtásának ellenőrzése és a következő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
véleményezése – a NAV-ot is érintő egyéb ellenőrzést nem indított 2013 folyamán. A zárszámadás 
végrehajtásának ellenőrzését lezáró jelentés a folyószámla integráció teljes körű megvalósítását 
célzó javaslatot fogalmazott meg a NAV elnöke számára, mellyel összefüggésben kiadott 
Intézkedési Terv az ÁSZ részére átadásra került. Továbbá a számvevőszék egy figyelemfelhívó 
levélben négy egyéb hiányosságra is ráirányította a figyelmet, melyek megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekről a NAV szintén tájékoztatást adott az ÁSZ elnökének.  

A NAV engedélyezett létszáma az év során összességében nem változott, 2013. január 1-én és 
2013. december 31-én is egyaránt 22 482 státusz volt. 

A külső képzésekben részt vevő NAV dolgozók száma 2013-ban elérte az 1 924 főt. A dolgozói 
állományból legtöbben az ügykezelői és közigazgatási alapvizsga (596 fő), illetve a közigazgatási 
szakvizsga (444 fő) követelményeit teljesítették.  

A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet által szervezett tanfolyamokon az elmúlt évben 
összesen 507 csoportban 10 963 fő vett részt. Az Adóügyi Iskola által szervezett tanfolyamokon 
mindösszesen 407 csoportban 7 819 fő, a Pénzügyőri Iskola által szervezett pénzügyőri 
tanfolyamokon 124 csoportban 3 544 fő vett részt.  

Az Intézet képzési kínálata a megelőző évhez képest tovább bővült, így több mint 150 képzési 
program 531 tanfolyama valósulhatott meg. Az új programok között található többek között a 
modulokra bontott ügyviteli képzések, a játékadó témakörében indított tanfolyamok, a vezetők 
részére indított „Közösségen belüli ügyletek gyakorlata”, a „Tervezési munkát támogató 
alkalmazások” elnevezésű képzési program, valamint a forgalmi érték meghatározására koncentráló 
továbbképzés.  

A felsőoktatási intézményekkel történő együttműködések keretében az Intézet közel 200 főiskolai-
egyetemi hallgató nyári-őszi szakmai gyakorlatát koordinálta. 

Az Intézet 2013. évben összesen 11 041 fő előzetes, időszakos vagy soron kívüli alkalmassági 
vizsgálatát, valamint 3 897 fő pszichológiai alkalmassági vizsgálatát végezte el. 

A NAV foglalkoztatottai és családtagjai közül 7 226 fő 22 780 vendégéjszakát töltött az üdülőkben, 
míg a NAV gyógyházában az elmúlt évben összesen 3 978 fő 14 013 vendégéjszakát töltött. 

Az Intézet az év során több mint 30 sportesemény rendezésében vett részt, melyek közül 
kiemelkedően magas dolgozói létszámban rendezték meg a NAV II. Országos Sportnapját. 

A NAV alkalmazottak felvételét, áthelyezését, ösztöndíjas foglalkoztatását, vezetői munkakörbe 
helyezését megelőző személyi biztonsági ellenőrzések száma az előző évhez képest 10 %-kal 
csökkent. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a 2013-ban igényelt ellenőrzések száma, még így 
is meghaladja a 2011. évi szervezeti integrációval összefüggésben tapasztalt, hatalmas ütemben, 
duplájára növekvő ellenőrzések számát.  
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A 2012. évhez képest ugrásszerűen, 81%-kal nőtt a visszalépők aránya. 2013-ban 2 hamis 
okiratot nyújtottak be hivatalunkhoz, amelyekre tekintettel - a szakterület javaslatát követően - 
büntető eljárások indultak. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi költségvetését 142 062,3 millió Ft főösszeggel fogadta el 
az Országgyűlés, a módosított előirányzat december 31. napján  
184 905,5 millió Ft volt.  Az eltelt évben az eredeti előirányzathoz képest a változás 42 843,2 
millió Ft, amely 30,16%-os mértéknek felel meg. A kiadási előirányzatból 160 747,1 millió Ft-ot 
költségvetési támogatás, 17 339,1 millió Ft-ot az előző évek gazdálkodásából származó előirányzat-
maradvány fedez, a fennmaradó rész forrása pedig folyó bevétel.  

A személyi juttatások 2013. évre jóváhagyott eredeti előirányzata 70 369,8 millió Ft összegben 
került megállapításra, amelyből rendszeres személyi juttatás 64 359 millió Ft összeg, nem 
rendszeres személyi juttatás 5 915,8 millió Ft összeg, illetve külsős személyi juttatás 95 millió Ft 
összeg. 

A Kormány az 1036/2012. (II. 21.) számú határozatában beszerzési tilalmat rendelt el az 
intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon 
beszerzése vonatkozásában. 2013. évben a Hivatal részéről 28 db felmentési kérelem került 
benyújtásra, 3 205,2 millió Ft értékben. Jóváhagyásra került összesen 27 db, 3 190,7 millió Ft 
összértékű kérelem, amely az összes kérelem értékének 99,5%-át képviseli.  

A jóváhagyás lehetővé tett 1 758,7 millió Ft értékben gépjárműbeszerzést. Telefonbeszerzés 
kapcsán 7,2 millió Ft értékű, valamint informatikai eszközbeszerzéssel összefüggésben  
1 424,8 millió Ft összegű beszerzés engedélyezése történt meg.  

A 2013. évben összesen 162 db kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelem került 
benyújtásra. A Központi Lakáscélú Támogatási Bizottság által 131 fő részére került 
jóváhagyásra munkáltatói kölcsön - összesen 348,21 millió- Ft összegben-, amely átlagosan 
2 658 092,- Ft/fő összeget jelent. 

A 2013-as évben 247 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, ami közel 26%-kal több, mint 
az előző évben. 

A beszerzések eljárás becsült/szerződéses értéke közel 36 112 millió forint volt. A beszerzések 
körében mind értékben, mind mennyiségben jelentős arányt képviselnek az informatikai tárgyú 
beszerzések, melyek értéke eléri a 17 877 millió forintot. 

A NAV nemzetközi tevékenységének középpontjában a nemzetközi együttműködés széles körű 
fenntartása és kiszélesítése áll, melynek révén a hivatal nemzetközi érdekérvényesítése egyre 
sikeresebben valósul meg. A NAV nemzetközi együttműködéseinek bővítése közvetlenül és 
közvetve is hozzájárul a költségvetési bevételek növeléséhez.  

A hivatal szerteágazó kapcsolatrendszere számos szervezet, projekt, munkacsoport közös 
munkájában megjelenik. Az Európai Uniós együttműködések közül folyamatos a Customs és 
Fiscalis tisztviselőcsere programjaiban való részvétel. Az Európai Unión belül kiemelt 
jelentőséggel bírnak a régió többi államával való kétoldalú kapcsolatok, illetve a regionális 
együttműködési formák, a Visegrádi Négyek (V4) és a Quadrilaterale (Q4) csoport. A Hivatal 
továbbra is aktívan részt vesz a Vám Világszervezet (VVSz) munkájában. Mindezek elősegítették 
más államok legjobb gyakorlatának megismerését és azok hazai rendszerbe való átültetését. 
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Továbbá olyan távolabbi országok tekintetében is kiemelkedő fontosságúnak bizonyult a 
kapcsolatépítés, mint az Egyesült Államok, Kanada, Szudán, Azerbajdzsán, illetve Mongólia, 
Vietnám és Kína.   

2013-ban is folyamatos volt az uniós pályázati lehetőségek figyelése, így a pályázati és támogatási 
lehetőségek tudatos felkutatásával idén újabb támogatásokat (10 önállóan megpályázott 
projektből hetet) nyert el a Hivatal. Az összesen 776 millió forint értékű uniós támogatási összeg 
50%-a beruházásra, 44%-a eszközbeszerzésre, 5%-a képzésre, valamint 1%-a  szolgáltatás 
igénybevételére irányult. 

A Külső Határok Alap (KHA) programokból megvalósult a röszkei és a záhonyi közúti 
határátkelőhelyek felújítása (2011. évi program), melynek ünnepélyes projektzárójára 2013. 
júliusban került sor. A NAV több határátkelőhely informatikai fejlesztésére pályázott sikerrel 
(KHA/2012. év, 320 millió Ft), és a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely újranyitása projekt 
(KHA/2013. év, 391 millió Ft) már a közbeszerzés előkészítésénél tart.  

Elfogadták a NAV 2,9 millió euró értékben benyújtott pályázatát az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz (ENPI) támogatására. Ez az ORFK által vezetett, az ukrán vámhatóságot, 
valamint határőrséget is magában foglaló konzorcium, melynek keretében Beregsurány közúti 
határátkelőhely teherforgalmi termináljának fejlesztése, valamint kutatóeszközök beszerzése valósul 
meg az ukrán-magyar határszakaszon. 

Az ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” keretében a NAV bázisolajokkal 
kapcsolatos visszaélések témakörben 14 hónap időtartamú projektet nyert el, így a lengyel, szlovák, 
cseh, bolgár, román és magyar vámtisztviselők számos konferencia és oktatási program során 
cserélhettek tapasztalatot. A Hercule II. 2011. valamint 2012. évi programjainak keretében az 
Európai Csalásellenes Hivatallal megkötött szerződés alapján a NAV mobil és kézi hőkamerákat 
szerzett be, melyek átadás-átvétele 2013. augusztusban megtörtént. A 2013. évi program keretében 
a Román Rendőrség cigarettacsempészet és hamisítás elleni harc témájú, elnyert projektében a 
NAV partnerszervezetként vett részt. 

Az Informatikai szakterület számára a 2013. évben kiemelt prioritású, jelentős erőforrást lekötő 
feladatot jelentett az Online Pénztárgép Rendszerrel (OPG) kapcsolatos tervezési, felügyeleti és 
fejlesztési feladatok végrehajtása. A feladat kormányzati szinten kiemelt fontosságú, sikeres 
megvalósításához több hivatal, így a NAV, az MKEH és az NMHH, valamint külső szolgáltatók 
(GSM szolgáltatók, NISZ) együttműködése elengedhetetlen.  

A projekt megvalósításához szükséges informatikai rendszerek megtervezése, a szükséges 
hardverek beszerzése, üzembe állítása, a szoftverek beszerzése, az alkalmazások elkészítése és 
telepítése sikeresen megvalósult. Az OPG keretében a fogadó, előfeldolgozó és adattárház 
rendszerek hardvereszközeinek üzembe helyezése a Hungária körúti gépteremben megtörtént. A 
rendszer kialakítása befejeződött, az éles üzem elindult.  

A pénztárgépek üzembe helyezéséhez, és folyamatos működéséhez szükséges alkalmazások 
elkészültek, élesbe álltak. A revíziót támogató rendszer a tabletek biztonsági beállításaitól 
eltekintve elkészült, 2014 elején próbaüzemre kerülhet sor. 
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Kiemelt feladatot jelentett a pénztárgépek azonosítása, a kommunikáció titkosítása. A pénztárgépek 
forgalmi adatai az adattárházban kerülnek összegyűjtésre. Az adattárház elkészült, folyamatosan 
üzemel, az adatokat fogadja és tárolja. A riport gyűjtemény lehetővé teszi a pénztárgépektől beérkező 
adatok sokoldalú elemzését. Az adattárházba beérkezett adatfájlok körülbelüli száma 1 millió. Egy 
adatfájl tipikusan egy pénztárgép egy napi forgalmát tartalmazza, de lehet napinál nagyobb 
gyakorisággal is adatszolgáltatást kérni. 

2013. május 10-én bevezetésre került a Dohánytermék-kiskereskedelmi Engedélyezési és Ellenőrzési 
Rendszer (DKER). Az informatikai alkalmazással a NAV hatékonyabban tud eleget tenni a koncentrált, 
nagy tömegű engedélyezési és nyilvántartásba vételi feladatának, valamint biztosítja, hogy az ügyfelek 
az engedélyezési eljárást, illetve az egyéb forgalmazott termékkörről szóló bejelentést - Ügyfélkapu 
útján - elektronikus úton is kezdeményezhessék. 

2013. július 1-jén sikeresen bevezetésre került a NAV végrehajtási szakrendszere és a magyarországi 
pénzintézetek közötti elektronikus üzenetcserét lehetővé tevő Elektronikus Banktitok Rendszer 
(eBT). A bevezetés óta jelentős számú megkeresés került továbbításra a pénzintézetek felé, amit az 
esetek döntő többségében a törvényi határidőn belül megválaszoltak. 

A NAV 2013. november 15-én csatlakozott az EFER házibankos befizetési rendszeréhez, amely 
lehetővé teszi mind az adószakmai, mind pedig a vámszakmai számlaszámokra történő összevont 
befizetések kezelését. 

A Nemzeti Adóztatás és Termékforgalmazás Informatikai Rendszerében (NATIR) megvalósult a 
mezőgazdasági visszaigénylések kockázatelemzése, a Központosított Jövedéki Informatikai 
Rendszerben (KJIR) az egyszerűsített bor adóraktár, illetve pezsgő elszámolás, valamint a jövedéki 
engedélyes kereskedelmi engedélyek rögzítésének biztosítása. 

Az adóigazolvány kibocsátás folyamatosságának biztosítása érdekében a NAV egy új, 3 évre szóló 
szerződést kötött adóigazolvány előállítására a Pénzjegynyomda Zrt-vel. 

A 2013. év során 253 esetben indult informatikai beszerzési ügymenet. Az informatikai tárgyú 
beszerzésekhez kapcsolódóan informatikai szakmai véleményezésre 503 esetben került sor. A 2013. év 
folyamán összességében 170 minőségaudit vizsgálat és több mint 9 ezer verziócsomag, illetve 
adatmódosító script minőségellenőrzése történt meg.  

Az informatikai szolgáltatási szakterületen a szolgáltatási folyamatot támogató HP ServiceDesk (SD) és 
Service Manager (SM) rendszerekben a kezelt problémák, igények száma meghaladta a 172 ezret, az 
informatikai fejlesztési igényként kezelt megrendelések száma pedig több mint 3 200 darab volt. 

A NAV az elmúlt évi tevékenységének ellátása során az előző év azonos időszakával közel megegyező 
mennyiségű, összesen 62,5 millió db vonalkódot használt fel. 2013-ban az Országos Központi Irattárba 
(OKI) az adóigazgatósági selejtezések és megsemmisítések eredményeképpen közel 5,7 millió db 
bevallás került beszállításra. A TÜK nyilvántartókban mindösszesen 1 268 db minősített irat, valamint 
44 db EU minősített ügyirat került nyilvántartásba vételre.  

A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum állandó kiállítását 2013-ban több mint 3 500 fő látogatta 
meg. A Múzeum kiállításait, a múzeum sátrát több 10 ezer fő tekintette meg a különböző kulturális 
és sportrendezvények alkalmával. A Pénzügyőr Zenekar az elmúlt évben összesen 133 rendezvényen 
vett részt, a kamaracsoportok 26 fellépést bonyolítottak, a tánczenekar 22 alkalommal lépett fel.  
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Gazdálkodási tevékenység értékelése 
 
2013. évi változások 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi költségvetését 142.062,3 millió Ft főösszeggel fogadta el 
az Országgyűlés, a módosított előirányzat az év utolsó napján 185.660,9 millió Ft volt. A kiadási 
előirányzatból 160.747,1 millió Ft-ot központi támogatás, 17.339,1 millió Ft-ot az előző évek 
gazdálkodásából származó előirányzat-maradvány finanszíroz, a fennmaradó rész forrása pedig 
saját bevétel. 
 
Az eredeti előirányzathoz képest a változás 43.598,6 millió Ft összegű, illetve 30,7%-os mértékű az 
eltelt tizenkét hónap során. Az eredeti előirányzat növekedésének több, mint felét (52,4%) a 
feltételhez kötött személyi juttatás kifizetéséhez biztosított előirányzat miatti, míg 39,8%-át a 
maradványok igénybevétele érdekében végrehajtott módosítások tették ki.  
 
Az összes előirányzat-módosításból 21.260,5 millió Ft a Kormány, 2.417,9 millió Ft az irányító 
szerv, továbbá 19.920,2 millió Ft az intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében került 
végrehajtásra. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 163 057,3 142 062,3 142 062,3 185 660,9 174 614,2 107,1 94,1 

ebből:  személyi juttatás 93 026,2 76 692,9 76 692,9 92 678,4 92 113,6 99,0 99,4 

Bevétel 11 994,2 2 575,7 2 575,7 7 574,7 7 682,8 64,1 101,4 

Támogatás 152 199,6 139 486,6 139 486,6 160 747,1 160 747,1 105,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 14 688,5 – – 17 339,1 16 015,5 109,0 92,4 

Létszám (fő)  21 587,0 22 482,0 22 482,0 22 482,0 21 583,0 100,0 96,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

adatok millió Ft-ban egy tizedessel fő 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 142 062,3 2 575,7 139 486,6 76 692,9 22 482,0 

Módosítások jogcímenként:   

  

I-III. negyedévi feltételhez kötött személyi juttatás 22 860,0 0,0 22 860,0 18 000,0 

2013. évi illetménykompenzáció fedezetének 
biztosítása  

1 189,0 0,0 1 189,0 936,3 

1968/2013. (XII.17.) Korm. határozat: 1259/2013. 
(V.13.) Korm. határozat szerinti zárolás 
összegének csökkentésre változtatása  

-2 790,0 0,0 -2 790,0 0,0 

3 fő vezényelt foglalkoztatott részére kifizetett 
pótlékok megtérítése a Belügyminisztérium 
részéről 

1,5 0,0 1,5 1,1 

2013. évi többletbevételek felhasználása 2 036,4 2 036,4 0,0 0,0 

EU Customs 2013 bevétel előirányzatosítása  
(fej. kez.) 

56,7 56,7 0,0 0,0 

EU Fiscalis 2013 bevétel előirányzatosítása  
(fej. kez.) 

35,7 35,7 0,0 0,0 

Dohánycsempészet és -hamisítás elleni küzdelem, 
bevétel előirányzatosítása (fej. kez.) 

289,1 289,1 0,0 0,0 

Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 17 339,1 17 339,1 0,0 634,1 

Stratégiai referenciakeret (EKOP, VOP, TÁMOP) 1 198,8 1 198,8 0,0 15,4 

EU források felhasználása (Hercule II, JIT, KHA, 
ISEC EU Customs 2013, Fiscalis 2013) 

800,2 800,2 0,0 0,9 

Egyéb pénzeszköz átvétel  
(Selec, EuroJUST, Dohánycsempészet) 

290,1 290,1 0,0 0,0 

Mongol vámtisztviselők magyarországi képzése 6,1 6,1 0,0 0,0 

Kölcsönök ‒ befolyt bevételének 
előirányzatosítása 

264,0 264,0 0,0 0,0 

Árvízi védekezés kiadásai 14,7 14,7 0,0 9,2 

NAVOSZ részére nyújtott adomány fel nem 
használt összege 

1,5 1,5 0,0 0,0 

Egészségügyi szolgáltatások támogatása (OEP) és 
Nemzeti Kulturális Alap támogatása (NKA) 

5,7 5,7 0,0 3,7 

Személyi juttatásokat érintő, kiemelt előirányzatok 
közötti előirányzat átcsoportosítások  

0,0 0,0 0,0 -3 615,2 

2013. évi módosított előirányzat 185 660,9 24 913,8 160 747,1 92 678,4 22 482,0 

 

2226



 
 

Az előirányzat-módosítások ismertetése 
 

Kormányzati hatáskörben: 

� A foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára 1.189,0 millió Ft központi támogatást 
biztosított a Kormány. 

� A nemzetgazdasági miniszter összesen 22.860,0 millió Ft feltételekhez kötött személyi 
juttatás kifizetését engedélyezte. 

� A Kormány a 2013. évben elrendelt 2.790,0 millió Ft zárolás elvonásra változtatásáról 
döntött. 

� A BF állományába tartozó 3 fő foglalkoztatott vezénylése során felmerült kiadások 
rendezése érdekében 1,5 millió Ft került átcsoportosításra a Rendőrség költségvetése 
terhére. 

Irányító szervi hatáskörben: 

� A NAV igazgatása címnél a keletkezett többletbevételek felhasználása érdekében összesen 
1.988,8 millió Ft értékű előirányzat-módosítás történt. A BF-nél 29,5 millió Ft, a KEKI-nél 
18,0 millió Ft többletbevétel keletkezett.  

� A dohánytermékek hamisítása- és csempészete elleni tevékenység ösztönzése érdekében 
kapott pénzügyi forrás fejezeti kezelésű előirányzaton történő elszámolása érdekében 
289,1 millió Ft értékű módosítás történt. 

� A Fiscalis 2013., valamint a Customs 2013. programok kiadásainak fejezeti kezelésű 
előirányzaton történő elszámolása érdekében 92,5 millió Ft-tal került felemelésre az 
előirányzat. 

 

Intézményi hatáskörben: 

� Az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele érdekében a NAV igazgatása cím 
16.776,8 millió Ft-tal, a BF 422,3 millió Ft-tal, a KEKI 140,0 millió Ft emelte fel 
előirányzatát.  

� Az Európai Uniós források (VOP, Külső Határok Alap, ISEC programok, EU elnökség, 
EKOP, Customs, Fiscalis, Nemzeti Boríték, TÁMOP, Hercule II., JIT) felhasználásával 
összefüggésben befolyt bevételek igénybevétele érdekében összesen 1.999,1 millió Ft 
előirányzat-módosítás történt a NAV igazgatása címnél.  

A dohánytermékek hamisítása- és csempészete elleni tevékenység ösztönzése érdekében 
kapott pénzügyi forrás intézményi felhasználása érdekében 289,1 millió Ft értékű módosítás 
történt. 

� A NAV igazgatása a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztéséből befolyt és ismételten 
kihelyezett 264,0 millió Ft-tal megemelte előirányzatát. 

� A NAV igazgatása cím felemelte előirányzatát NAVOSZ Egészségpénztár által 
visszafizetett adomány 1,5 millió Ft összegével. 

� A NAV igazgatása címnél előirányzat-módosítás alapján kerülhetett sor a 2013. június 4-én 
kihirdetett árvízi vészhelyzet miatt felmerült védekezési kiadások megtérítésére kapott 13,3 
millió Ft, valamint NAV mongol vámtisztviselő képzési projektjére a Külügyminisztérium 
által biztosított 6,1 millió Ft forrás igénybevételére. 
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� A BF-nél az uniós források (Selec, EuroJUST) felhasználásával összefüggésben befolyt 
összesen 1,0 millió Ft, valamint az árvízi védekezés kiadásaira kapott 0,5 millió Ft bevétel 
igénybevétele érdekében történt előirányzat-módosítás. 

� A KEKI-nél az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátás támogatására biztosított 5,3 millió Ft összeg, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap 
hangverseny megvalósítására átadott 0,3 millió Ft támogatás, valamint az árvízi védekezésre 
biztosított 0,9 millió Ft felhasználása érdekében került sor előirányzat-módosítás 
végrehajtására. 

 
Létszám alakulása 
 
A költségvetésben engedélyezett létszámkeret 22.482 fő volt, amely az év során nem módosult.  
 
A NAV a 2013. évben átlagosan 21.583 főt foglalkoztatott. Az üres álláshelyek száma 367 volt az 
év utolsó napján. 
 
A foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a NAV elnöke és az SZMSZ-ben meghatározott, 
arra jogosult felettes vezetők gyakorolták. 
 
 
Kiadási előirányzatok alakulása 
 
A kiadási előirányzatok szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat  
89,6%-a a működést szolgálja, amelyből 63,1% a személyi juttatások és a munkaadói közterhek 
fedezetét biztosítja. Az intézmény üzemeltetését biztosító dologi kiadások az összes kiadási 
lehetőség mintegy negyedét teszi ki. A felhalmozási célú előirányzatok aránya 10,4%-os, az 
előirányzat közel fele az előző évek maradványából származik. 
 
 
A főbb kiadási előirányzatok összetétele, felhasználása 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése 
adatok millió Ft-ban 

Sor- 
szám 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 5 

1. Személyi juttatások 76 692,9 92 678,3 92 113,6 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 003,5 24 438,1 24 264,6 

3. Dologi kiadások 36 073,7 46 605,0 40 607,2 

4. Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,1 2 591,7 2 589,9 

5. Felújítások 560,0 2 757,3 1 532,0 

6. Beruházások 8 562,7 16 021,6 12 938,1 

7. Egyéb felhalmozási kiadások  134,4 568,9 568,8 

8. Kiadások összesen 142 062,3 185 660,9 174 614,2 
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Személyi juttatások és járulékok 

A NAV a 2013. évben rendelkezésre álló előirányzatok közel 2/3 részének terhére  
116.378,2 millió Ft-ot fordított a személyi állomány illetménye, bére, valamint a munkaadói 
közterhek kifizetésére.  

Az illetményrendszert jellemző adat, hogy a személyi juttatások összes kifizetéséből a rendszeres és 
nem rendszeres tételek részesedése mintegy 70, illetve 30%-nak felel meg.  

A nem rendszeres személyi juttatások 68,7%-a feltételektől függő személyi juttatásként került 
kifizetésre. 

Dologi kiadások 

Az intézmény működtetését szolgáló dologi kiadásokra az összkiadás mintegy negyedét, 46.605,0 
millió Ft előirányzatot fordíthatott a Hivatal a 2013. évben, amellyel szemben a teljesítés értéke 
40.607,2 millió Ft volt (ebből a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: 
6.904,1 millió Ft). 

Az előirányzat terhére teljesített kifizetések összetételét (áfa nélkül) részletesebben vizsgálva 
megállapítható, hogy az intézményműködtetés 23.820,4 millió Ft összértékben alapvetően 
különböző szolgáltatások vásárlásán keresztül történik meg, amely az összes (nettó) dologi 
kiadásból 71,7%-kal részesedik. 

Az igénybevett szolgáltatások közül legjelentősebb csoport a NAV szervek elhelyezésére szolgáló 
ingatlanállomány bérletével, közüzemi kiadásaival, őrzésével, üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos. E célokra nettó 10.156,5 millió Ft (a nettó dologi kiadások 30,6%-a) került kifizetésre.  

A kommunikációs szolgáltatások forrásigénye nettó 7.717,2 millió Ft  
(a nettó kiadás 23,2%-a) volt, amelyből a számítógépes programkövetési és rendszerüzemeltetési 
kiadások értéke nettó 6.832,4 millió Ft.   

A szolgáltatási kiadások közül a harmadik legjelentősebb csoportot a postaköltségek képezik nettó 
3.637,4 millió Ft-tal (11,0%).  

Az eszközállomány karbantartására teljesített kifizetés 1.165,5 millió Ft (3,5%) volt. 

Jelentős összeget, 6.049,3 millió Ft-ot, az összes (nettó) dologi kiadás 18,2%-át fordította a NAV 
2013. évben készletbeszerzésre.  

A jövedéki szakmai feladatellátáshoz kapcsolódik a dohánytermék adójegy előállítására kifizetett 
nettó 1.055,2 millió Ft, továbbá a szeszesital zárjegyre fordított nettó 297,8 millió Ft.  

A jelentősebb további nettó kiadási tételek: irodaszer és nyomtatvány 1.753,0 millió Ft, kisértékű 
tárgyi eszközök 614,6 millió Ft, hajtó- és kenőanyagok 759,9 millió Ft, informatikai szakmai 
anyagok 352,0 millió Ft, könyv és folyóirat 360,8 millió Ft, egyen- és munkaruházat 119,2 millió 
Ft. 
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Felújítás, beruházás 

A NAV vagyonába tartozó eszközök pótlására, bővítésére, felújítására 18.778,9 millió Ft 
előirányzat állt rendelkezésre 2013-ban, amelynek 49,5%-a az előző évi maradványból származik, 
3.398,3 millió Ft pedig egyszeri tételként került biztosításra az online pénztárgépek hivatali 
összeköttetésének kialakítására. (Az eredeti előirányzatban biztosított 4.500,0 millió Ft-ból  
1.101,7 millió Ft a dologi kiadási előirányzaton került elszámolásra.) 

A 2013. évi beruházási és felújítási előirányzat terhére teljesített (nettó) kifizetések legnagyobb 
hányada (4.883,5 millió Ft, illetve 42,8%) gépek, berendezések, felszerelések kapcsolatos. A 
immateriális javak soron elszámolt 3.156,9 millió Ft kiadás mellett 1.995,6 millió Ft került 
kifizetésre az ingatlanállománnyal kapcsolatos felhalmozási célokra. Járművek beszerzésére  
1.370,7 millió Ft került felhasználásra. A tenyészállatok soron elszámolt 0,8 millió Ft szolgálati 
kutyák beszerzése miatt merült fel. 

 
Kiadások szakfeladatok szerint 
 

Az év során teljesített kiadások 97,6%-a a Hivatal elsődleges feladatait képező adó, vám, és 
bűnügyi tevekénységekkel kapcsolatban merült fel.   

A feladatok közül kiemelkedő az adóztatási (igazgatás, kiszabás, beszedés, ellenőrzés) tevékenység 
forrásigénye: az összes kiadás 70,4%-át képviseli. A vám-jövedéki (igazgatás, kiszabás, beszedés, 
ellenőrzés) és rendészeti tevékenységre az összes kiadás 21,8%-át fordította a Hivatal, a bűnüldözés 
részesedése 5,4%-os.  

További összesen 33 szakfeladat szerinti tevékenységre az összes kiadás  
2,4%-a került kifizetésre. Ide jellemzően az oktatási, kulturális, üdültetési, egészségügyi 
tevékenységhez kapcsolódó kiadások szerepelnek, de itt találhatók meg a nemzetközi tevékenység, 
valamint a munkáltatói lakáscélú támogatások kiadásai is. 

 
A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 
 
A kiadások fedezetét döntően 86,6%-os mértékben központi támogatás biztosítja. Az eredeti 
előirányzatot fedező támogatás 139.486,6 millió Ft, az évközi módosítások alapján a NAV részére 
biztosított támogatási forrás 160.747,1 millió Ft -ra változott.  
 
A költségvetési támogatást érintő előirányzat-módosítások: 

 

� A foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára 1.189,0 millió Ft központi támogatást 
biztosított a Kormány. 

� A nemzetgazdasági miniszter összesen 22.860,0 millió Ft feltételekhez kötött személyi 
juttatás kifizetését engedélyezte. 

� A Kormány a 2013. évben elrendelt 2.790,0 millió Ft zárolás elvonásra változtatásáról 
döntött. 

� A BF állományába tartozó 3 fő foglalkoztatott vezénylése során felmerült kiadások 
rendezése érdekében 1,5 millió Ft került átcsoportosításra a Rendőrség költségvetése 
terhére. 
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Saját bevételek alakulása 
 

A saját bevételek eredeti előirányzata 2.575,7 millió Ft volt, a módosított előirányzat az év utolsó 
napján 7.574,7 millió Ft volt. A kiadások 4,1%-át fedezték a NAV saját bevételi előirányzatai, 
amelyek összességében 7.682,8 millió Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzatot 
108,1 millió Ft-tal haladta meg. 
 
A túlteljesítés a közhatalmi bevételek 38,8%-os mértékű többletének eredménye, a további 
bevételek gyakorlatilag a módosított előirányzatnak megfelelően folytak be. 

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 
 
A követelések nyitó értéke 1.059,7 millió Ft, míg a záró értéke 948,2 millió Ft volt, az állományi 
érték összességében 10,5%-os csökkenést mutat.  
 
A csökkenéshez hozzájárult, hogy a követelések állományán belül az  Adósok értéke 43,4%-kal, 
míg a Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) összege 2,2%-kal csökkent az előző év 
záró értékéhez viszonyítva.  
 
Ezen jogcímek csökkenésének oka egyrészt adódott az év végi minősítés során elszámolt 
értékvesztésből, továbbá a behajthatatlan követelések elengedése, illetve a követelések pénzügyi 
rendezése miatt. 
 
A rövid lejáratú kölcsönök állománya 8,3%-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés oka a 
dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön állományának 1.723,8 millió Ft-ra, 177,0 millió 
Ft-tal (11,4%-kal) történő megemelkedése, melynek következtében nőtt a mérlegforduló napot 
követő egy éven belül esedékes törlesztő részlet nagysága 15,3 millió forinttal. 
 
Az egyéb követelések állománya 199,0%-kal nőtt A 2014. évi számviteli változások miatt az EU-s 
projektekkel kapcsolatos előfinanszírozott összegen felüli kiadások 80,6 millió Ft értékben 
követelésként kerültek előírásra. Ugyancsak az állomány növekedését okozta, hogy a Dél-alföldi 
Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság által a Szituációs Nyelviskolával kötött fordítási-
tolmácsolási szerződésének nem teljesítése miatt 76,7 millió Ft kötbér került kiszámlázásra. 
 
 
Előirányzat-maradvány 
 
A NAV 2013. évi előirányzat-maradványának összege 11.154,7 millió Ft, amelyből 10.432,1 millió 
Ft (93,5%) kötelezettségvállalással terhelt, míg 722,7 millió Ft (6,5%) kötelezettségvállalással nem 
terhelt összeg.  

A maradványt terhelő kötelezettségvállalások 58,7%-a a működési költségvetést érinti, főként a 
dologi kiadásokat (52,9%). A felhalmozási költségvetésben a beruházási kiadások áthúzódó 
állományának mértéke a teljes maradvány 29,6%-át teszi ki, a felújítás esetében ez 11,7%. 

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból – az illetménykompenzációra biztosított 
céltámogatás ki nem fizetett összege – 5,4 millió Ft a központi költségvetést illeti meg. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt 722,7 millió Ft előirányzat-maradvány teljes összege 
vonatkozásában eltérő célú felhasználására vonatkozó javaslattal élt a Hivatal az államháztartásért 
felelős miniszter felé. 
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Egyéb 
 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A könyvviteli mérleg alapján a NAV vagyona 2013. december 31-én 120.366,1 millió Ft volt. Az 
eszközállomány 87,4%-a a működést éven túl szolgálja, döntő többségében tárgyi eszközök 
formájában. A források mindössze 2,2%-a idegen forrás. Az előző évhez képest a mérlegfőösszeg 
4.098,5 millió Ft-tal nőtt.  
 
A befektetett eszközök állománya 9.589,0 millió Ft-tal bővült. A legnagyobb mértékben,  
21,0%-kal az immateriális javak könyv szerinti értéke nőtt, a tárgyi eszközök értéke 8.045,2 millió 
Ft-tal emelkedett.  
 
A forgóeszközök értéke 26,6%-kal, 5.490,5 millió Ft-tal esett vissza az előző év végi állapothoz 
képest. Ezt legnagyobb mértékben a pénzeszközök állományának 5.603,3 millió Ft-os visszaesése 
okozta. A forgóeszközök csoportján belül a készletek állománya ugyanakkor jelentős mértékben 
49,8%-kal (556,3 millió Ft-tal) bővült. 
  
Az eszközök forrásai között a NAV saját tőkéje 11.727,9 millió Ft összegű növekedést mutat az év 
során, a tartalék ugyanakkor 6.184,4 millió Ft-tal csökkent. A kötelezettségek állománya jelentősen, 
35,0%-kal, 1.445,0 millió Ft-tal esett vissza. 
 

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. és 2013. évi mérleg adatai 

 

     
adatok millió Ft-ban 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Megnevezés 
2012. év 2013. év 

Változás 
mértéke 

(%)  Megnevezés 
2012. év 2013. év Változás 

mértéke (%)  

1 2 3=2/1 4 5 6=5/6 

I. Immateriális javak 7 029,1 8 506,0 121,0% I. Tartós tőke 107 359,5 107 359,5 100,0% 

II. Tárgyi eszközök 86 742,1 94 787,3 109,3% II. Tőkeváltozások -12 555,6 -827,7 6,6% 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 874,6 1 941,5 103,6% D) SAJÁT TŐKE 94 803,9 106 531,8 112,4% 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 95 645,8 105 234,8 110,0% I. Költségvetési tartalékok 17 339,1 11 154,7 64,3% 

I. Készletek 1 117,8 1 674,1 149,8% E) TARTALÉKOK 17 339,1 11 154,7 64,3% 

II. Követelések 1 059,7 948,2 89,5% Saját forrás összesen 112 143,0 117 686,5 104,9% 

IV. Pénzeszközök 17 925,2 12 321,9 68,7% II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 140,9 1 328,9 42,3% 

V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások 

519,1 187,1 36,0% 
III. Egyéb passzív pénzügyi 

elszámolások 
983,7 1 350,7 137,3% 

B) FORGÓESZKÖZÖK 20 621,8 15 131,3 73,4% F) KÖTELEZETTSÉGEK 4 124,6 2 679,6 65,0% 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 116 267,6 120 366,1 103,5% FORRÁSOK ÖSSZESEN 116 267,6 120 366,1 103,5% 

 
A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházások nélkül) 
használhatóságának átlagos szintje 46,9%-os, javulást mutat az előző évi 46,1%-os értékkel 
szemben.  
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Az állományt részletesen vizsgálva megállapítható, hogy az ingatlanok és a tenyészállatok 
kivételével valamennyi eszköznemben javult a használhatóság átlagos szintje. Az elhasználódottság 
azonban így is jelentős: a gépek, berendezések és felszerelések esetében 88,2%-os, a járműveknél 
81,9%-os, de az immateriális javaknál is 79,1%-os átlagosan. Ehhez járul további 71.188,3 millió Ft 
értékű, a mérlegben már nem szereplő, azonban használatban tartott eszköz.  

 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, használhatósága  

2013. december 31. 
 

adatok: millió Ft-ban %-ban 

Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Nettó 
érték 

Teljesen leírt 
eszközök 

értéke 

Használ-
hatóság 

Értékcsök-
kenés 

mértéke 

1 2 3 4 5=3/2 6=100%-5 

Immateriális javak 40 759,3 8 506,0 19 799,5 20,9% 79,1% 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

106 541,8 84 058,2 18,6 78,9% 21,1% 

- ebből: Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni 
értékű jogok 

764,2 604,3 5,2 79,1% 20,9% 

Gépek, berendezések és felszerelések 57 291,2 6 760,0 42 369,1 11,8% 88,2% 

Járművek 11 594,6 2 094,6 8 999,2 18,1% 81,9% 

Tenyészállatok 14,7 6,3 1,9 42,9% 57,1% 

Összesen 216 201,6 101 425,1 71 188,3 46,9% 53,1% 

 
 
Részesedések alakulása 

 
A tartós részesedések értéke 322,0 millió Ft-ról 213,3 millió Ft-ra, 33,8%-kal csökkent. 
 
A társaság 2012. évi beszámolójában szereplő adatok alapján a saját tőke/jegyzett tőke aránya  
100 % alá csökkent, amely jelentős összegűnek és tartósnak mutatkozott, ezért 108,7 millió Ft 
értékvesztés került elszámolásra. A részesedés a mérlegben kimutatott értéke 213,3 millió Ft. 
 
Non profit szervezetek támogatása 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a központi 
költségvetési szerv előirányzatából a szerv által foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói 
érdekképviseleti, oktatási, kulturális, szociális és sportcélú tevékenységet végző vagy segítő 
szervezetet támogathat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint a támogató és a támogatott a működési célú 
pénzeszközátadásról Megállapodást kötött.  

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 35,1 millió Ft, míg a módosított előirányzat 
2.591,7 millió Ft, a pénzügyi teljesítés összege: 2.589,9 millió Ft volt. 
Ezen belül a non profit szervezet támogatásának pénzügyi fedezete a Működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron került megtervezésre. A teljesítési összege 899,0 
millió Ft volt, mely összegből az alábbi szervezetek részére került átadásra pénzeszköz. 
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• Nemzeti Adó-és Vámhivatal Országos Szakszervezete (NAVOSZ) 

A NAV és a NAVOSZ között 2012. május 29-én létrejött Megállapodás alapján a NAV a 
NAVOSZ folyamatos működése érdekében, havonta 1,9 millió Ft-tal támogatja a munkavállalói 
érdekképviseletet, amelyet havonta utal át. A támogatás kizárólag a szakszervezet működésére 
fordítható, ide nem értve a bér jellegű kifizetéseket. 2013-ban a kifizetés 22,8 millió Ft. 

 
o A fentieken túlmenően a Zamárdi, Vasvári Pál u. 38. szám alatti ingatlan fenntartásához 

nyújtott működési célú támogatás összege 2013. évben 45,0 millió Ft. 

o NAVOSZ ADÓsztori kiadási költségek 50%-a átvállalásának címén 4,2 millió Ft átadására 
került sor. 

• ADOSZT Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára 
Az ADOSZT Egészségpénztárral 2011. július 1-jétől érvényben lévő megállapodás értelmében 
a NAV a pénztár működésének biztosítására havonta, a hó első napján nyilvántartott 
pénztártagok száma alapján 600 Ft/fő támogatást biztosít. A 2013. évben a kifizetett támogatás  
122,1 millió Ft. 
A NAV és az ADOSZT Egészségpénztár között 2011. november 29-én létrejött támogatói 
szerződés alapján a NAV, mint Támogató a 2013. december végén nyilvántartott pénztári 
taglétszám alapján 30.000 Ft/fő külön adományban részesítette az Egészségpénztárt. Az utalásra 
két részletben került sor. Első részletben 480,0 millió Ft 2013. december 16-án, majd további 
47,2 millió Ft 2014. december 19-én. A két utalás együttesen 527,2 millió Ft támogatási összeg 
átutalását jelentette, amely a 30.000 Ft/fő támogatási összeggel 17.575 fő egészségpénztári 
támogatását jelentette. 

• Pénzügyőr Sportegyesület (PSE) 
A NAV és a Pénzügyőr Sportegyesület között 2011. április 21-én létrejött Együttműködési 
Megállapodásban a NAV vállalta, hogy a pénzügyi lehetőségei függvényében figyelembe veszi 
a PSE megfelelően alátámasztott, és indokolt támogatási igényét. 2013. évben összességében 
167,2 millió Ft támogatási összeg biztosítása történt. E forrás 70 millió Ft összegben a Kőér 
utcai sporttelep működésére, valamint 97,2 millió Ft-ot a 2013. évi működési feltételek 
biztosítása céljából.  
 

• IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet (IPA-NAV) 
 

Az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet (IPA-NAV) részére az 
alapszabályának II. pontjában megjelölt tevékenységek, célok támogatására biztosított 
pénzeszköz 0,8 millió Ft volt. 

 
• Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (VPNyOSz) 

Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (VPNyOSz) részére a létesítő 
okiratában szereplő célkitűzések elérését szolgáló alapvető működési feltételek biztosítása, a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott 
szociális, kulturális tevékenység 2013. évi pénzbeli támogatása 9,7 millió Ft.  
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Lakáscélú támogatás alakulása 

 
A Lakástámogatás eredeti előirányzatának összege 134,4 millió Ft volt.  

A tárgyévi Lakástámogatás előirányzat 134,4 millió Ft összege terhére 36 fő részesült lakáscélú 
támogatásban, melyből 2013. év végéig a teljes összeg átutalásra került a dolgozók részére.  

A tárgyévi eredeti lakástámogatás előirányzat terhére biztosított munkáltatói kölcsön egy főre eső 
összege: 3,7 millió Ft/fő. 

A 2012. évi előirányzat-maradvány 60 millió Ft-os összege 16 fő jóváhagyott, 2013. évre áthúzódó 
munkáltatói kölcsönkérelmének pénzügyi fedezete, mely 2013. I. félévében került átutalásra a 
dolgozók részére.  
Az előirányzat-maradvány terhére biztosított munkáltatói kölcsön egy főre eső összege: 3,8 millió 
Ft/fő. 

A folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételek összege terhére 2013. 
évben összesen 264,0 millió Ft összegben 117 fő részére került kiutalásra munkáltatói kölcsön, 
mely összegből 2012. évben 52,7 millió Ft került 25 fő részére biztosításra, ami 2013. június 30-ig 
kiutalásra került. 
A törlesztésből befolyt bevételből biztosított kölcsön egy főre eső összege 2,3 millió Ft/fő. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állománya részére nyújtható lakáscélú munkáltatói 
kölcsön igénylésére és elbírálására vonatkozó eljárási szabályokat a 2012/2012. számú szabályzat 1. 
számú melléklete tartalmazta, amelynek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a könnyebb 
kezelhetőség érdekében az eljárási szabályoknak a mellékletből a szabályzat szövegébe történő 
áthelyezése vált indokolttá. Mindezek alapján 2013. május 24-én kiadmányozásra került a NAV 
személyi állománya részére nyújtható lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 2089/2013. számú 
szabályzat, amely a munkáltatói kölcsön igényléséről, elbírálásáról, valamint folyósításáról 
részletesen és egységes szerkezetben rendelkezik. 
 
Letéti számla alakulása 
 
A fejezeten belül a NAV BF rendelkezik letéti számlával, melynek nyitó egyenlege 839,2 millió Ft, 
míg a záró egyenlege 1.195,7 millió Ft volt. A letéti számlára a vám-, jövedéki-, egyéb 
adóigazgatási- és büntetőeljárás során lefoglalt belföldi (Ft) készpénz kerül befizetésre. A letéti 
számlára 2013. évben legnagyobb mértékű befizetés költségvetési, valamint adócsaláshoz 
kapcsolódóan történt. 
 
A gazdálkodás helyzetének összegzése 
 
A beszámoló adatsorainak elemzése alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
gazdálkodásának harmadik éve – a rendelkezésre álló költségvetési keretek között – 
kiegyensúlyozott volt.  

A gazdálkodás helyzetének romlására mutat rá, hogy az előirányzat-maradvány összege az előző 
évhez képest 6.184,3 millió Ft-tal visszaesett. 

A vagyoni helyzet javult a vizsgált időszakban, az eszközök használhatóságának átlagos szintje 
azonban elmarad az optimálistól. A maradvány visszaesése, illetve a 2014. évi költségvetés már 
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ismert keretei azt vetítik előre, hogy a költségvetési előirányzatok a szakmai működés tárgyi 
feltételeinek szinten tartásához, bővítéséhez tartósan nem lesznek elégségesek. 

01. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása  
 

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 789938  

Államháztartási egyedi azonosító száma: 295935 

Államháztartási szakágazati besorolása:  841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 

Adószáma: 15789934-2-51 

Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.  

Honlapjának címe: http://www.nav.gov.hu 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása (a továbbiakban: NAV igazgatása) az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal, valamint a Vám-és Pénzügyőrség integrációjának eredményeként 2011. január 
1-én jött létre. A hatályos alapító okiratának kelte: 2013. június 29. alapító okiratának száma: 
VIII/203/6/2013. 

A Kormány irányítása alatt álló, államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó 
kormányhivatal, felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el. 

A NAV fejezeten belül a NAV igazgatása önálló címet alkot, mely gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv. 

A NAV igazgatásához tartozó intézmények és azok összetétele 2013. évben 

Központi szervek 

• Központi Hivatal 
• Informatikai Intézet 

A NAV középfokú adóztatási szervei 

• Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság 
• Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság  
• Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság  
• Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság  
• Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság  
• Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság  
• Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság  
• Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság 

A NAV szakmailag önálló alsó fokú adóztatási szervei: 

• a megyei/fővárosi/Kiemelt Adózók adó igazgatóságai 
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A NAV középfokú vám szervei 

• Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Észak-magyarországi Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Észak-alföldi Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Dél-alföldi Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Közép-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Dél-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 
• Repülőtéri Főigazgatóság 
• Bevetési Főigazgatóság 
• Szakértői Intézet 

A NAV szakmailag önálló alsó fokú vám szervei: 

• a megyei/fővárosi/Kiemelt Ügyek és Adózók vám-és pénzügyőri igazgatóságai 
• 1. és 2. számú repülőtéri igazgatóságok 
• az Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság 

A NAV igazgatásának feladatköre, tevékenysége értékelése  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi 
feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter 
(nemzetgazdasági miniszter) látja el. 

A NAV fejezeten belül a NAV igazgatása önálló címet alkot, mely gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv. 

A NAV igazgatása az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Az integrációt követően az állami adóhatóság háromszintű szervezetként működik megőrizve a 
regionális szerveződés előnyeit, és a működőképesség folyamatosságát. A Központi Hivatal, az 
Informatikai Intézet és a Regionális Főigazgatóságok mellett erős jogosítványokkal bíró megyei 
igazgatóságok jöttek létre, hogy a hatósági tevékenység és a jogorvoslati rendszer jól elkülönüljön, 
és átláthatóvá váljon.  

A szervezet egyik alappillére a jól működő informatika biztosítása, hiszen nélküle az adóigazgatás, 
illetve a vámigazgatás sem tud majd megfelelően működni. Az integráció során kiemelkedően 
fontos szerepe van annak, hogy az informatikai háttér folyamatosan és magas színvonalon 
biztosítva legyen. Az informatikai rendszerek átvétele, átalakítása hosszadalmas, ugyanakkor 
nagyságrendje, és nem utolsó sorban jelentősége miatt kiemelten kezelendő feladat. 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által ellátandó feladatok  

- Részben vagy egészben a központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalap javára 
teljesítendő kötelező befizetés, támogatás, adó visszaigénylés vagy adó-visszatérítés, a közösségi 
vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések megállapítása, 
beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenőrzése. Ellátja a 
pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatokat, 

2237



 
 

- Végzi az adó-, vám- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenőrzések megállapításainak összegezését, 
feldolgozását és ezekről információk szolgáltatását. 

- Központi Hivatala, illetve az informatikai feladatokat ellátó intézetei összegyűjtik és tárolják az 
adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással összefüggő 
adatokat, amelyekről adatfeldolgozásokat végez és adatszolgáltatásokat teljesít. 

- A hatáskörébe tartozó kötelező befizetésekkel vagy költségvetési támogatással kapcsolatban 
elkövetett bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi igény 
előterjesztésére az észlelt bűncselekmény miatt büntető feljelentést tesz. 

- Elvégzi a közösségi és a külön jogszabályok alapján a feladatkörébe tartozó ügyekben az 
informatikai rendszerek működtetéséből, alkalmazásából adódó tagállami feladatokat, valamint a 
közösségi és nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzetközi együttműködésből adódó 
feladatokat. Részt vesz a szakterületét érintő ügyekkel foglalkozó uniós és nemzetközi 
szervezetekben. 

NAV igazgatásának szakfeladat rend szerint besorolt alaptevékenységei  
 

552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
712104  Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
712109  Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 
841132  Adóigazgatás 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841134  Vám-, jövedéki igazgatás 
841135  Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése 
841136  Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése 
842160  Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842426  Vámrendészet 
842427  Bűnüldözés 
842428  Bűnmegelőzés 
842437  Különleges rendészeti kiképzés 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
854212  Szakirányú továbbképzés 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862211  Járó betegek gyógyító szakellátása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági 

vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
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869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 
ellenőrzése 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása 
 

Gazdálkodási tevékenység általános értékelése 

2013. évi változások 

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) a XVI. fejezet/01. cím alatt szereplő Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása 
2013. évi kiadási előirányzatát 132.068,6 millió Ft-ban, bevételi előirányzatát 2.304,8 millió Ft-
ban, a támogatási előirányzatát pedig 129.763,8 millió Ft-ban állapította meg. A költségvetés 
kiemelt előirányzat szerinti bontásban a következők szerint került megállapításra: 

                  adatok  millió Ft-ban 

Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás 

Működési költségvetés:       
Személyi juttatások 70.369,8  2.304,8  68.065,0 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

18.386,5    18.386,5  

Dologi kiadások 34.020,1    34.020,1  
Egyéb működési célú kiadások 35,1    35,1  

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 122.811,5 2 304,8  120.506,7 

Felhalmozási költségvetés:       
Beruházások 8.562,7    8.562,7  
Felújítások 560,0    560,0  
Egyéb felhalmozási kiadás 134,4    134,4  

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9.257,1  0,0  9.257,1 

MINDÖSSZESEN: 132.068,6 2 304,8  129.763,8 

 

A törvényjavaslatban meghatározott költségvetés az alábbi beépülő előirányzat-módosítások 
eredményeképpen állt elő: 

• a Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzata a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest együttesen -28,6 millió Ft-tal 
csökkent, amelyben  

– a NAV igazgatását érintő létszámcsökkentés -30,9 millió Ft elvonást, 

– a Pénzügyi Információs Főosztályt érintő átszervezéshez kapcsolódó személyi 
változások 157,6 millió Ft növekedést, 

– a Bűnügyi Koordinációs Főosztály átszervezése 39,5 millió Ft többletet, 

– a NAV KEKI 2012. évi költségvetésének felülvizsgálata -149,1 millió Ft elvonást, 

– a BF engedélyezett létszámának 9 fős emelése -45,7 millió Ft elvonást tartalmaz. 
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• a Dologi kiadások előirányzat kiemelt előirányzatán bekövetkezett előirányzat változás 
összege a 2012. évi alap-előirányzathoz képest +6.294,6 millió Ft, amelyben 

– a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozásához kapcsolódóan -779,8 millió 
Ft csökkenést, 

– a Pénzügyi Információs Főosztályt érintő átszervezéshez kapcsolódóan 5,5 millió Ft 
növekedést, 

– a Bűnügyi Koordinációs Főosztály átszervezése 0,2 millió Ft növekedést, 

– BF üzemeltetési, közüzemi költségeire -211,3 millió Ft csökkenést, 

– a NAV KEKI 2012. évi költségvetésének felülvizsgálata -10,2 millió Ft csökkenést, 

– a BF engedélyezett létszámának 9 fős emelése -0,3 millió Ft csökkenést, 

– KEKI vagyonkezelésében lévő objektumok takarítási feladata -24,0 millió Ft 
csökkenést, 

– BF vagyonkezelésében lévő objektumok takarítási feladata -37,1 millió Ft 
csökkenést, 

– KEKI Egészségügyi Koncepció -13,4 millió Ft csökkenést jelent. 

– 2013. működési kiadások többleteként 7.365,0 millió Ft előirányzati többlet került 
jóváhagyásra. 

• az Egyéb működési célú kiadások 2013. évi előirányzata a 2012. évivel megegyező 
összegben, azaz 35,1 millió Ft-ban került megállapításra. 

• az Beruházások előirányzata a zárolás bázisba épített -1.945.1 millió Ft összegével 
csökkent. Külön címzett többletként került jóváhagyásra az Online Pénztárgép rendszer 
kiépítéséhez kapcsolódó 4.500 millió Ft többletforrás.  

• a Felújítások és az Egyéb felhalmozási kiadások a NAV megalakulása óta azonos szinten 
kerülnek jóváhagyásra. 

A fenti, előirányzatot csökkentő módosítások a gazdálkodást és a szervezet részére előírt szakmai 
feladatok végrehajtását nem befolyásolták, hiszen ezekhez létszám, illetve a szakmai feladat átadása 
is kapcsolódott. Jelentősen javította a gazdálkodás működési feltételeit a „működési többlet” 
jogcímen jóváhagyott 7.365,0 millió Ft, amely lehetőséget biztosított a Főigazgatóságok/Intézetek 
működési körülményeinek javítására is. 

Az előirányzat alakulása 

A személyi juttatások kiemelt előirányzat növekedésének oka a kormányzati hatáskörben a NAV 
részére rendelkezésre bocsátott feltételekhez kötött személyi juttatás három negyedévi összege, 
valamint a másik két cím, azaz a NAV Bűnügyi Főigazgatóság és a NAV Képzési, Egészségügyi és 
Kulturális Intézete felé átadott személyi juttatások különbözeti összege. Szintén ehhez 
kapcsolódóan növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt 
előirányzat összege. 

A Kormány „A túlzott hiány eljárás megszűntetése érdekében szükséges intézkedésekről” tárgyában 
kiadott 1259/2013. (V.13.). Korm. határozata alapján elrendelt előirányzat zárolás a NAV 
költségvetését – 2.790,0 millió Ft összegben érintette. Ennek részbeni kompenzálásaként a személyi 
juttatások és a kapcsolódó járulék kiemelt előirányzat bérmegtakarítása terhére három esetben 
történt átcsoportosítás a dologi kiadási előirányzat javára. Ezek együttes összege 3.262,5 millió Ft 
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volt. További, a dologi kiadások kiemelt előirányzat körében növekedést eredményező előirányzat-
módosítás a 2012. évi maradvány előirányzatosítása eredményezett, amelynek összege 5.643,0 
millió Ft volt. 

Az Egyéb működési célú támogatások, kiadások jelentős növekményének oka a 2012. évi 
kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány előirányzatosított összege volt.  Ezen összeg NAV 
által történő felhasználását a Kormány nem engedélyezte, így továbbutalásra került. E kiemelt 
előirányzat további jelentősebb összegű előirányzat módosítása a NAVOSZ és a PSE részére a 
megkötött támogatási megállapodások alapján nyújtott támogatások teljesítésének fedezeteként 
megvalósult előirányzat átcsoportosítás, amelyek együttes összege 867,8 millió Ft összegben 
történt. 

A beruházások és felújítások kiemelt előirányzatok javára teljesült előirányzat rendezések 
legnagyobb tételei a 2012. évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvány előirányzatosítás volt, 
amelyek sorrendben 7.964,3 millió Ft és 1.137,2 millió Ft összegben növelték ezen előirányzatok 
módosított-előirányzati összegeit. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2012. évi tény 
2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   150 765,8  132 068,6  132 068,6  171 665,6  161 753,6  107,3% 94,2% 

  
ebből:   

85 765,1  70 369,8  70 369,8  85 016,4  84 488,9  98,5% 99,4% személyi 
juttatás 

Bevétel   10 994,8  2 304,8  2 304,8  6 866,6  6 972,4  63,4% 101,5% 
Támogatás   141 153,6  129 763,8  129 763,8  148 022,2  148 022,2  104,9% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

  14 008,8  0,0  0,0  16 776,8  15 453,7  110,3% 92,1% 

Létszám fő)    20 082  20 896  20 896  20 840  20 030  99,7% 96,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2241



 
 

Előirányzat módosítások levezetése 

 adatok millió Ft-ban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV tv. szerinti eredeti előirányzat 132 068,6 2 304,8 129 763,8 70 369,8 20 896 

2013.évi bérkompenzáció 1 257,3 0,0 1 257,3 990,0   

1259/2013. (V.13.). Korm. határozat szerinti zárolás -2 790,0 0,0 -2 790,0 0,0   

2013.évi kompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása -116,1 0,0 -116,1 -91,4   

Feltételekhez kötött személyi juttatás 22 860,0 0,0 22 860,0 18 000,0   

Kormányzati ei. módosítás összesen: 21 211,2 0,0 21 211,2 18 898,6 0 

Beruházási és felújítási keret átadás /BF és KEKI/ -300,0 0,0 -300,0 0,0   

Budapest, Teve u. 8-10. üzemeltetési ei. átadás /KEKI / -47,5 0,0 -47,5 0,0   

Egészségügyi koncepció fedezet átadása /KEKI/ -37,0 0,0 -37,0 0,0   

Negyedévi feltételhez kötött juttatás ei. átadás /BF és KEKI/ -1 695,6 0,0 -1 695,6 -1 335,2   

Előirányzat átadás /BF/ -80,0 0,0 -80,0 0,0   

Előirányzat átadás /BF/ -400,0 0,0 -400,0 0,0   

Horvátország EU csatlakozásához kapcs. ei. átadás /BF/ -32,6 0,0 -32,6 -25,0 -35 

Humánerőforrás fejlesztés keret átadás /KEKI/ -86,2 0,0 -86,2 -31,5   

Informatikai fejlesztésekhez kapcs. ei. átadás /BF/ -80,0 0,0 -80,0 0,0   

Intézkedésetikai képzés fedezet átadás /KEKI/ -9,3 0,0 -9,3 0,0   

Miskolc, Régiposta u. 9. bérleti díj átadás /BF) -29,9 0,0 -29,9 0,0   

Orvosi műszerek beszerzése ei. átadás /KEKI/ -8,9 0,0 -8,9 0,0   

Pénzügyőr Sporttelep pálya világítás kiépítés ei.átad. /KEKI/ -6,5 0,0 -6,5 0,0   

Rendkívüli szociális segély fedezet átadás /KEKI/ -2,1 0,0 -2,1 -1,6   

Revizori Főo. átszervezéséhez kapcs. ei. átadás /BF/ -117,2 0,0 -117,2 -82,8 -20 

Sportkoncepcióval kapcsolatos forrás átadás /KEKI/ -20,0 0,0 -20,0 0,0   

Többletbevétel előirányzatosítása 1 988,8 1 988,8 0,0 0,0   

2013. december 01-i hatállyal 1 fő státusz átadás /BF/ 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 

Felügyeleti szervi ei. módosítás összesen: -964,0 1 988,8 -2 952,8 -1 476,1 -56 

Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány ei-osítás 1 330,9 1 330,9 0,0 0,0   

2012. évi maradvány 15 445,9 15 445,9 0,0 595,3   

Árvízi védekezés kiadásainak megtérítése 13,3 13,3 0,0 9,1   

Átcsoportosítás bérmegtakarításból 1,5 1,5 0,0 -3 396,6   

Munkáltatói kölcsönök megtérülése 264,0 264,0 0,0 0,0   

Dohánypénz előirányzatosítása 289,1 289,1 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (Customs, Fiscalis) 92,4 92,4 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (EKOP) 1 084,7 1 084,7 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (Nemzeti Boríték) 4,0 4,0 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (HERCULE II.) 7,6 7,6 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (ISEC) 40,8 40,8 0,0 1,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (JIT) 0,5 0,5 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (KHA) 654,7 654,7 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (TÁMOP) 90,4 90,4 0,0 0,0   

EU-s forrás előirányzatosítás (VOP) 23,9 23,9 0,0 15,3   

Mongol vámtisztviselők magyarországi képzése (NEFE) 6,1 6,1 0,0 0,0   

Intézményi ei. módosítás összesen: 19 349,8 19 349,8 0,0 -2 775,9 0 

2013. évi módosított előirányzat 171 665,6 23 643,4 148 022,2 85 016,4 20 840 
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Létszám alakulása 

A NAV igazgatása 2013. évi: 

Elemi költségvetés szerinti engedélyezett létszám:  20.896 Fő 
Tárgyévet érintő létszámkeret változás:         -56 Fő 
2013. évi engedélyezett létszám záró állománya:  20.840 Fő 

A 2013. évi engedélyezett záró létszám állomány-csoportonkénti bontása az alábbiak szerint 
alakult:  

Kormánytisztviselő: 15.911 Fő 
Hivatásos állományú: 4.518 Fő 
Munkavállaló:     411 Fő 

A NAV igazgatása tekintetében a záró engedélyezett létszámból a szakmai tevékenységet ellátók 
állománya 17.720 fő (85,0%), a funkcionális tevékenységet ellátók létszáma 1.286 fő (6,2%), illetve 
a funkcionális tevékenységet technikailag segítők létszáma 1.834 fő (8,8%) volt. 

Kiadási előirányzatok 

A NAV igazgatása 2013. évi tervezett kiadási előirányzata 132.068,6 millió Ft, a módosított 
előirányzata 171.665,6 millió Ft és a teljesítés 161.753,6 millió Ft volt. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest 94,2 %-ban teljesültek. 

Az év közben jóváhagyott előirányzat módosítások eredményeképpen a Kiadási előirányzat 
171.665,6 millió Ft-ra növekedett, amelyek forrása 6.866,6 millió Ft bevételi előirányzat, 148.022,2 
millió Ft támogatási előirányzat és 16.776,8 millió Ft előző évi előirányzat-maradvány igénybevétel 
volt. 

A költségvetési törvény 26 § (1) bekezdésében foglaltak szerint Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-
csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 25.000 millió Ft, a 2. Munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6.750 millió Ft 
előirányzat-módosítás volt engedélyezhető, amennyiben a meghatározott jogcímeken az 
államháztartási bevételek az elvárt mértékben teljesülnek. 

A Kormány „A túlzott hiány eljárás megszűntetése érdekében szükséges intézkedésekről” tárgyában 
kiadott 1259/2013. (V.13.). Korm. határozata alapján elrendelt előirányzat zárolás a NAV 
igazgatása címet összességében -2.790,0 millió Ft összegben érintette. A zárolt előirányzat a 
1968/2013. (XII.17.) Korm. határozattal véglegesen elvonásra került. Részbeni kompenzációjára a 
bérmegtakarítás terhére elvégzett átcsoportosítás adott lehetőséget. 

Személyi juttatások  

A NAV igazgatása cím 2013. évi költségvetésének személyi juttatás eredeti előirányzata 70.369,8 
millió Ft, módosított előirányzata 85.016,4 millió Ft összegű, teljesítése  
84.488,9 millió Ft összegben alakult.  
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Az eredeti előirányzat összességében 14.646,6 millió Ft összeggel került emelésre, amelyből: 
18.898,6 millió Ft összeg kormányzati hatáskörben, -1.476,1 millió Ft összeg irányító szervi 
hatáskörben, és -2.775,9 millió Ft összeg intézményi hatáskörben.  

A Rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata 64.359,0 millió Ft, módosított előirányzata 
60.160,7 millió Ft összegű, teljesítése a módosított előirányzat 99,8 %-a 60.033,3 millió Ft. 

A Nem rendszeres juttatás eredeti előirányzata 5.915,8 millió Ft, módosított előirányzata, 24.583,5 
millió Ft, teljesítése a módosított előirányzat 98,4 %-a 24.191,4 millió Ft 

A Külső személyi juttatás eredeti előirányzata 95,0 millió Ft, módosított előirányzata, 272,2 millió 
Ft összegű, teljesítése a módosított előirányzat 97,1 %-a 264,2 millió Ft.  

A 2013. évi költségvetés Személyi juttatás kiemelt előirányzata fedezetet biztosított a NAV 
igazgatása állományába tartozó kormánytisztviselők, hivatásos állományú alkalmazottak, és a 
munkavállalók jogszabályokban, illetve belső szabályzatokban rögzített juttatásaira, továbbá a NAV 
feladatának ellátásához szükséges megbízási, szakértői, illetve tolmácsdíjakra és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem vám és jövedék szakirányos hallgatóinak ösztöndíjára és egyéb juttatásaira. 

A keletkezett – kötelezettségvállalással terhelt - elvi maradvány 430,4 millió Ft kizárólag a 2013. 
évet érintő áthúzódó kiadás, úgymint a túlóra, a szabadság pénzbeli megváltása, végkielégítés, 
jubileumi jutalom, cafeteria, utazási, illetve egyéb költségtérítés, juttatás, továbbá a felmentésre 
kerülő alkalmazottak felmentési átlagkeresetének fedezetére szolgál.  
 

Rendszeres személyi juttatás 

A kormánytisztviselők, hivatásos állományúak, ügykezelők és munkavállalók rendszeres 
illetményének meghatározására vonatkozó, általános szabályoktól, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: NAV tv.) kerültek rögzítésre az 
eltérő rendelkezések.  

A 2013. évi tervezett, illetve teljesítési adatok különbözeteként jelentkező, a maradványt 
befolyásoló főbb tényezők a következőkben részletezett okokból erednek.  

A legjelentősebb összeg – a 2012. évhez hasonlóan - a betöltetlen státuszok által generálódott, 
amely által havonta átlagosan 300 fő rendszeres személyi juttatásának pénzügyi fedezete képződött 
meg maradványként. Jelentős volt továbbá a tartósan távollévő alkalmazottak, illetve a feladataik 
ellátása érdekében foglalkoztatott helyettesítők illetménykülönbözetéből eredő maradvány is. 
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Az egyes állománycsoportok rendszeres illetményei, illetve átlagkereseteinek alakulását az alábbi 
táblázat szemlélteti: 

Állomány-
csoport 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám Százalékos 

változás 

Átlagos rendszeres 
illetmény 

Százalék
os 

változás 

Átlagkereset Százalékos 
változás 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Vezető 1 790,04 1804,55 0,81% 482 000 467 700 -2,97% 666 500 641 800 -3,71% 

I. kategória 10 014,80 10207,3 1,92% 279 300 280 100 0,29% 355 900 349 800 -1,71% 

II. kategória 7 069,86 6932,9 -1,94% 165 900 169 000 1,87% 230 400 230 000 -0,17% 

III. kategória 737,75 670,18 -9,16% 112 400 115 500 2,76% 171 900 165 500 -3,72% 

Munkavállaló 411,94 415,43 0,85% 122 700 122 600 -0,08% 176 300 174 200 -1,19% 

Összesen 20 024,39 20 030,36 0,03% 248 000 249 800 0,73% 328 900 324 800 -1,25% 

 

Az érintett kategóriák illetménycsökkenésére, az egyes kategóriákon belül történt szerkezetbeli 
változások, illetve a fluktuáció adhat magyarázatot, nem az állományban lévők bércsökkentéséből 
ered. Az átlagkereset azonban az előző évhez képest tényleges csökkenést mutat, amely legnagyobb 
részt a 2013. év végi elnöki eseti juttatás elmaradásával magyarázható. 

Nem rendszeres személyi juttatás 

A 2012. évhez képest a - meghatározóbb juttatások közül - túlóra, túlszolgálat, illetve a szabadság 
pénzbeli megváltás teljesítése nőtt nagyobb mértékben, azonban a normatív jutalom, napidíj, 
végkielégítés kifizetések volumene csökkenést mutat. A béren kívüli juttatás nettó, személyi jellegű 
kifizetése csökkenést mutat, tekintettel arra, hogy 2013. év vonatkozásában az egészségügyi 
hozzájárulás mértéke 10 %-ról 14%-ra emelkedett, és a cafeteria egy főre eső keretösszege (0,2 
millió Ft\fő\év) ezzel szemben nem változott. A további juttatások teljesítése a prognózisnak 
megfelelően, illetve a 2012. év felhasználása alatt, illetve a körül teljesült. A nem rendszeres 
személyi juttatások felhasználása az alábbiak szerint alakult. 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások eredeti előirányzata 374,0 millió Ft, a módosított 
előirányzata 18.133,8 millió Ft, a teljesítési összege pedig 18.042,6 millió Ft volt. 

A nemzeti ünnepek alkalmával, illetve eseti jelleggel adott elnöki, főigazgatói kezdeményezésű 
elismerések, kitüntetések teljesítése 190,8 millió Ft összegű, a fedezet a bérmegtakarítás terhére 
került biztosításra. A 2012. évi 668,4 millió Ft összegű teljesítéshez képest a jelentős mértékű 
csökkenés magyarázata, hogy az ünnepeken felül az év folyamán nem került sor eseti jellegű elnöki 
jutalom kifizetésére. 

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatának teljesítése 77,1 millió 
Ft, mely jelentős növekedés a 2012. évi 26,2 millió Ft összegű teljesítéshez képest. Ennek 
magyarázata a 2013. évi akciók keretében túlóra és túlszolgálat teljesítése.  

Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítéséből a - Az 1159/2013. (III. 28.) Korm. 
Határozat szerinti – bérkompenzáció összességében 907,0 millió Ft.  
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A 2013. évi bérkompenzációval kapcsolatban 91,4 millió Ft összegű előirányzat került, illetve további 
4,2 millió Ft kerül visszarendezésre.  A 2013. évet érintő Költségvetési törvényben rögzített bevételi 
előirányzatok teljesítésével összefüggésben a NAV igazgatása személyi állománya az év folyamán 
összességében 16.648,9 millió Ft összegű feltételhez kötött személyi juttatásban részesült. A 
kormánytisztviselők távollétéhez kapcsolódó kifizetéseinek, valamint a hivatásos állományúak 
szabadságra jutó távolléti díjának, továbbá a gépjárművezető szabadidő-átalány pénzbeli megváltásának 
teljesítése összesen 217,5 millió Ft összeget tett ki. 

Fentiekkel kapcsolatban a részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai 
44,5 millió Ft összegben teljesültek, amelyből – kiemelve a jelentősebb kiadási jogcímeket – a 
feltételhez kötött személyi juttatás 39,5 millió Ft összeget, a bérkompenzáció 3,7 millió Ft összeget 
képez.  

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai eredeti előirányzata 1.471,1 millió Ft, a módosított előirányzata 
2.240,5 millió Ft, a teljesítési összege pedig 2.091,8 millió Ft volt. 

A végkielégítés teljesítése az 2012. év tendenciáját követve 53,0 millió Ft összegre mérséklődött. A 
jubileumi jutalom 703,0 millió Ft összegben, a napidíjak 57,2 millió Ft összegben, melyből belföldi 
napidíj: 20,4 millió Ft, külföldi napidíjak 36,8 millió Ft.  

A béren kívüli juttatási – cafeteria - rendszerrel kapcsolatos biztosítási díjak kiadása 500,8 millió Ft 
összegben, az igényeknek megfelelően alakultak. 

Az egyéb sajátos juttatások közül – kiemelve - a közigazgatási vizsgák 56,7 millió Ft összeget, 
egészségügyi, illetve betegszabadság 704,3 millió Ft összeget képeztek, összességében az előirányzat 
772,0 millió Ft összegben teljesült. 

A fenti jogcímeken a részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5,8 millió Ft összeget tesznek 
ki. 

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 

A személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások eredeti előirányzata 3.995,2 millió Ft, a 
módosított előirányzata 4.058,0 millió Ft, a teljesítési összege pedig 3.910,2 millió Ft volt. 

A Hszt. 116.§ (3) bekezdése alapján a pénzügyőri állomány részére 408,5 millió Ft összegben került sor 
utánpótlási ruházati ellátmány kifizetésére. 

Üdülési hozzájárulásként 124,1 millió Ft összeg került kiutalásra.  

Étkezési hozzájárulásból Erzsébet utalvány formában 1.374,3 millió Ft értékben, a Széchenyi 
Pihenőkártya (SZÉP) vendéglátás alszámlájára 500,1 millió Ft összegben került sor kiadásra, illetve 
kifizetésre a hivatkozott juttatásokat választók részére. 

Közlekedési költségtérítés jogcímen a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekről szóló 
39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, illetve a 2019/2012. (II.07.) számú NAV Elnöki Szabályzat alapján 
1.018,0 millió Ft összeg került kiutalásra az érintettek részére, amely a december hónapban kifizetett, és 
2013. évre költségként történő elszámolás végett eredményezett nagyobb felhasználást. Emellett a 
cafeteria juttatás helyi közlekedési térítési eleme 291,1 millió Ft összegben teljesült. 
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Egyéb költségtérítés és hozzájárulás között elszámolandó jogcímeken összességében 180,5 millió 
Ft összegben került sor utalásra, amelyből a SZÉP kártya szabadidő alszámlájára 94,6 millió Ft 
összegben, a bérem kívüli juttatás részeként választható iskolakezdési utalvány 38,5 millió Ft 
összegben került kiosztásra. A képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg 
vásárlásának támogatására 45,3 millió Ft összegben, továbbá egyéb költségtérítésként 2,1 millió Ft 
összegben. 

A fenti jogcímeken a részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 
13,6 millió Ft összeget tesznek ki. 

Szociális jellegű juttatások 

A szociális jellegű juttatások eredeti előirányzata 74,5 millió Ft, a módosított előirányzata 150,3 
millió Ft, a teljesítési összege pedig 146,6 millió Ft volt. 

A NAV alkalmazottainak pénzügyi, jövedelmi helyzetére is jelentős negatív hatást gyakoroló 
gazdasági válság ellensúlyozására a tárgyévre vonatkozóan is - a jóváhagyott elvi keretösszeg (37,0 
millió Ft) felett – további 109,2 millió Ft összegű pótkeret került felosztásra, kifizetésre az 
érintettek részére. Szociális segélyezésre, így 146,2 millió Ft összegben történt kifizetés. 

Ezen a jogcímen a részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatása: 0,4 millió Ft. 

Különféle nem rendszeres juttatások 

A különféle nem rendszeres juttatások eredeti előirányzata 1,0 millió Ft, a módosított előirányzata 
1,1 millió Ft, a teljesítési összege pedig 0,08 millió Ft volt. 

A részmunkaidősek tekintetében nem került sor kifizetésre. 

Külső személyi juttatások 

A legjelentősebb változás az elmúlt év viszonylatában, hogy a felmentési idő rövidülésével tovább 
csökkent a felmentésre jutó átlagkereset teljesítése is. 

Állományba nem tartozók juttatásai  

Az állományba nem tartozók juttatásai eredeti előirányzata 65,0 millió Ft, a módosított előirányzata 
243,8 millió Ft,a teljesítési összege pedig 235,8 millió Ft volt. 

Az állományba nem tartozók juttatásain belül a szakmai feladatellátás érdekében szükséges 
szakértő-, tolmácsdíjak teljesítése 40,0 millió Ft összegű, amely nagyságrendileg megegyezik a 
2012. évi összeggel. A felmentésre kerülő alkalmazottak felmentési átlagkeresete 191,1 millió Ft 
összegben jelentkezik, az állományba nem tartozók egyéb juttatásai 4,7 millió Ft összeget 
képeznek. 

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai  

A fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai eredeti 
előirányzata 30,0 millió Ft, a módosított előirányzata 28,4 millió Ft, a teljesítési összege pedig 28,4 
millió Ft volt, mely az egyéb sajátos juttatás soron elszámolásra került Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem vám és jövedék szakirányos hallgatóinak ösztöndíjainak és kapcsolódó juttatásainak 
összege. 
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Munkaadókat terhelő járulékok 

A NAV igazgatása cím 2013. évi költségvetésének munkaadói járulékok eredeti előirányzata 
18.386,5 millió Ft, módosított előirányzata 22.393,3 millió Ft összegű, teljesítése 22.234,4 millió Ft 
összegben alakult. 

Az eredeti előirányzat összességében 4.006,8 millió Ft összeggel került emelésre, amelyből: 5.102,6 
millió Ft összeg kormányzati hatáskörben, -412,9 millió Ft összeg irányító szervi hatáskörben, és -
682,9 millió Ft összeg intézményi hatáskörben.  

A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 17.756,5 millió Ft, módosított előirányzata 
21.570,3 millió Ft összegű, teljesítése a módosított előirányzat 99,8%-a 21.516,6 millió Ft.  

Az egészségügyi hozzájárulás eredeti előirányzata 460,0 millió Ft, módosított előirányzata  
588,7 millió Ft összegű, teljesítése a módosított előirányzat 93,9 %-a 552,8 millió Ft.  

A táppénz hozzájárulás eredeti előirányzata 170,0 millió Ft, módosított előirányzata  
234,3 millió Ft összegű, teljesítése a módosított előirányzat 70,4%-a 165,0 millió Ft-  

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jogszabályokon alapuló teljesítés nem lépte túl a 
2013. évi kiemelt előirányzatot, illetve pénzügyi fedezetet biztosított a különböző személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre. A kötelezettségvállalással terhelt – 2013. évre vonatkozó – 
személyi juttatás maradvánnyal összefüggésben 123,0 millió Ft került lekötésre.  
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összességében 35,7 millió Ft. 

Dologi kiadások 

A dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 34.020,1 millió Ft volt, az előirányzat-
módosításokkal az év végére kialakult módosított előirányzat összege 43.882,2 millió Ft, a 
teljesítés összege pedig 38.219,4 millió Ft lett. 

2013. év folyamán Országgyűlési hatáskörben előirányzat módosításra nem került sor. A 
kormányzati hatáskörben megvalósult előirányzat-módosítás egyedül a zárolt és az év végén 
véglegesen elvont 2.790 millió Ft volt. Irányító szervi hatáskörben 2013. évben összesen 1.750,4 
millió Ft összegű, intézményi hatáskörben pedig 10.901,7 millió Ft összegű előirányzat-módosítás 
történt. Ez utóbbiban legjelentősebb tételek a 2012. évi előirányzat maradvány előirányzatosítása, 
amely dologi kiemelt előirányzati összege 5.643,0 millió Ft, valamint a zárolt előirányzat 
kompenzálásaként végrehajtott átcsoportosítások.  

Készletbeszerzések 

A készletbeszerzések eredeti előirányzata 4.341,8 millió Ft, a módosított előirányzata 7.080,4 millió 
Ft, a teljesítési összege pedig 5.699,3 millió Ft volt. 

A fenti beszámoló sor két legnagyobb összegben teljesülő főkönyvi száma a teljesítés összegéből 
közel 56,0 %-ban veszi ki részét. Az egyik az irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1.721,6 millió Ft-
ban, a másik a szakmai anyagok beszerzése 1.468,6 millió Ft-ban teljesült összegei. Az előbbi 2012. 
évhez képest kismértékben /3,26 %/ növekedett, az utóbbi viszont mintegy 20 %-kal /0,35 millió Ft/ 
csökkent, azonban ez a változás a beszámoló sor viszonyában összegszerűen nem volt jelentős. 
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A szakmai nyomtatványok 871,5 millió Ft összegű teljesítéséből az SZJA nyomtatványok 
részesedése az elmúlt évi 616,2 millió Ft-tal szemben 2013-ban 785,8 millió Ft volt, finanszírozása 
a 2012. évi maradvány terhére történt. A Pénzjegynyomdával kötött szerződés alapján az adókártya 
előállítása, valamint megszemélyesítése céljából összesen 39,3 millió Ft került kifizetésre. Adat és 
változás bejelentők, kitöltési útmutatók, adatlapok, illetve kérelmi ívek előállítását a Pátria Nyomda 
Zrt. végezte, az e címen kifizetett összegek együttesen 23,9 millió Ft felhasználását tették 
szükségessé. A NAV Informatikai Intézete a 2012. évi 164,3 millió Ft összegű számítástechnikai 
papíranyag beszerzési teljesítésével szemben a 2013. évben kismértékű növekedéssel, 189,3 millió 
Ft összegben szerzett be az általa üzemeltetett nyomdai alapanyagaként csekk, tértivevény és egyéb 
nyomdatechnikai leporellókat. 

A hajtó- és kenőanyagok teljesítési összege – mely szinte az elmúlt évi összeggel megegyezően 
teljesült – 645,8 millió Ft, amely 1,2 %-al haladja meg az előző évi kiadás összegét. A személyi 
jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra 
kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási 
norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. E 
közzétett üzemanyagárak 2013. év eleji és év végi adatainak összehasonlításával megállapítható, 
hogy a két időszakban az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin ára szinte változatlan, mivel 410 Ft/liter 
408 Ft/liter volt, azonban a két időszak között az áprilisi és októberi csúcsokban 443 Ft-ra és 434 
Ft-ra is emelkedett. 

Az adó- és zárjegy kiadás 2012. évhez képest jelentősen csökkent. Az adójegy beszerzés teljesítési 
összege közel 20 %-os csökkenést mutat, ez összegszerűen 261 millió Ft kisebb kiadási összeget 
jelent. Közel ilyen nagyságrendű 12 %-os csökkenést mutat a zárjegy beszerzés teljesítési összege 
is, amely mintegy 41 millió Ft-tal csökkent. 

A kis értékű tárgyi eszközökre fordított kiadások együttes összege kismértékű csökkenést mutat a 
2012. évhez viszonyítva, azonban a beszámoló soron belül jelentős változások történtek. A bútor 
beszerzés összességében 348 millió Ft-tal csökkent, mivel 2012-ben a NAV Központi Hivatal 
beszerzésében 458,1 millió Ft összegben megvalósuló eseti irodai bútor beszerzés kiugró nagyságú 
volt, amelyből a Budapest, Dózsa Gy. út 128-130. szám alatti ingatlan bútorozására 220,3 millió Ft 
került felhasználásra. Ezzel szemben azonban az informatikai eszköz beszerzés értéke közel 
háromszorosára, 190,0 millió Ft-tal növekedett. A szakmai munkavégzéshez szükséges jelentősebb 
beszerzéseket jellemzően a NAV Központi Hivatala végzi, az informatikai eszközök, azaz 
munkaállomások, mobil- és asztali nyomtatók, vonalkód olvasók esetében is, amelyek e növekedés 
okozói. Mintegy 40 millió Ft növekedés történt az egyéb kis értékű gép, berendezés, felszerelés 
főkönyvi számlán. Kiugróan magas, egy összegű beszerzés nem volt, növekedést a megrendelések 
mennyiségi növekedése eredményezett. 

A hivatásos állomány egyenruházati termékeinek beszerzésére 17,2 millió Ft-tal több került 
felhasználásra az előző évhez képest. 

A készletbeszerzés beszámoló sor pénzügyi teljesítési adataiban a 2012. évhez képest számottevően 
kiugró változás nem történt.  
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Kommunikációs szolgáltatások 

A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 5.720,2 millió Ft, a módosított előirányzata 
8.073,7 millió Ft, a teljesítési összege pedig 7.678,3 millió Ft volt. 

A NAV szakmai feladataihoz kapcsolódó adó- és vámigazgatási informatikai rendszerek 
üzemeltetés támogatása és karbantartása, rendszerüzemeltetések (pl. elektronikus adóbevallás 
rendszere, elektronikus árverési felület) és szoftverek licenc hosszabbítása jelentős nagyságú forrás 
felhasználását igénylik. E rendszerek zavartalan működtetésére, üzembiztonságuk folyamatos 
fenntartására megkötött szerződések közül több az évek folyamán megújításra kerül, így a nagyon 
speciális igényeket kielégítő szerződött partnereken kívül az egyéb támogatási, üzemeltetési 
szerződések teljesítői hosszabb-rövidebb időszakon belül változnak. 

A nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes és mobiltelefon kiadási összegei megközelítőleg 
a 2012. évi teljesítési adatoknak megfelelően teljesültük 2013. évben is. Itt kismértékű csökkenés 
figyelhető meg, amely 6,6 % mértékű. A teljesítés 313,9 millió Ft. 

Az adatátviteli célú távközlési díj kiadási összege ezzel szemben viszont jelentősen csökkent. E 
beszámoló soron belül az INETRNET és a TAKARNET szolgáltatás igénybevétele +4,9%, illetve -
9%-os mértékével még nem jelentős, az egyéb adatátviteli célú szolgáltatás viszont 112,2 millió Ft-
tal, azaz 87,4 %-kal csökkent. Ennek oka, – mint ahogy ez a csökkenés a 2012. évben is 
megfigyelhető volt – hogy NAV több mint 300 telephelyét kiszolgáló Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat (NTG) a 2012. év folyamán megújult, a korábban Magyar Telekom Nyrt. által 
szolgáltatott kapcsolatokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által felügyelt 
adatvonalakra cserélték. A teljesítés 83,7 millió Ft. 

A kommunikációs szolgáltatási kiadások teljesülése az elmúlt évhez képest számottevően, 14,3 %-
kal növekedett. Ez a kiugró teljesítés az egyéb kommunikációs szolgáltatások soron realizálódott, 
összegszerűen 1.092,1 millió Ft-os növekedés, melyből 1.053,7 millió Ft a számítógépes 
programkövetési kiadások főkönyvi számlán. E főkönyvi számlához tartozó szerződések több 
esetben megújításra kerülnek, amely sokszor szállítóváltást is eredményez. A két év szállítónkénti 
teljesítési adatait megvizsgálva a következők állapíthatók meg: 

• 10 szállító felé a 2013. évben számlakiegyenlítés már nem történt, részükre 2012-ben 
együttesen 95,9 millió Ft összegben történt kifizetés. 

• 2012-ben még nem szerződött, de 2013. évben teljesítő szállítók felé összesen 322,6 millió 
Ft-ban történt kifizetés, ebből a legnagyobb összegű kifizetés az Inter-Computer-Informatika 
Zrt. részére történt összesen 106,8 millió Ft összegben. 

• Legnagyobb informatikai szolgáltatók a Pillér Kft és a Racionet Zrt. A 2012-ről 2013-ra az 
előbbi szállító részére kifizetett összeg 1.441 millió Ft-tal csökkent, az utóbbié pedig 2.149,6 
millió Ft-tal növekedett. 

Szolgáltatási kiadások 

A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 15.995,4 millió Ft, a módosított előirányzata 17.800,6 
millió Ft, a teljesítési összege pedig 15.098,5 millió Ft volt. 
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A teljes dologi kiadás közel 40 %-át kitevő szolgáltatási kiadások 15.098,5 millió Ft teljesítési 
összegének változása 2012-höz képest +5,9 %, mely összegszerűen 848,4 millió Ft-ot jelent.  

A bérleti és lízingdíj kiadások növekedése jelentős, amely az ingatlan bérleti díj kiadások 127.178 
millió Ft-os növekedésében mutatható ki. 2013. évben összesen 194 szállító felé történt ezen a 
jogcímen kifizetés. A növekedés oka a bérleti díjak emelkedése. A Spirál I. Kft. felé fizetett bérleti 
díj, amely a Budapest, Dózsa György úti ingatlan ellenértékeként kerül kifizetésre, a 2013. évre 5,7 
%-os, azaz nettó 5,1 millió Ft/hó bérleti díj növekedést tartalmaz. Szintén 5,7 %-os mértékű 
növekedés történt a Budapest, Fehér út 10. szám alatti ingatlan 34. számú épületének bérleti díjában 
is, melynek összege nettó 1,6 millió Ft/hó.  

A közüzemi kiadások teljesülésében – a fogyasztási adatok közel állandó nagyságrendje 
következtében – jelentős változások nem történtek. Az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó 
energiahordozók felhasználásának, valamint a víz- és csatornaszolgáltatás igénybevételének 
nagysága évről-évre szűk tartományban ingadozik, jelentősebb növekedést csak az energiaárak 
kiugró emelkedése, illetve az épületek fűtése és klimatizálása vonatkozásában a szezonális jelleg 
okozhat.  

Energia megtakarítást eredményező beruházások megvalósítására az elmúlt években nem került sor, 
így a közüzemi kiadásokra fordított összeg 2013. évi 2.324,5 millió Ft-os összege az előző évi 
2.331,7 millió Ft-os összeghez viszonyítva csak kismértékű, 3,0%-os csökkenést mutat.  

A karbantartási kiadások a közüzemi kiadásokkal ellentétben jelentősen megnövekedtek a 2013. 
évben. A mintegy 35 %-os növekedés – összegében 552,5 millió Ft – egyértelműen az ingatlan 
karbantartás főkönyvi számon mutatkozó 603,3 millió Ft többlet forrás felhasználása miatt 
jelentkezik. Évről-évre a NAV használatában, kezelésében lévő ingatlan állomány karbantartási 
munkái tulajdonképpen állagmegóvási munkák végrehajtását jelenti, jellemzően 
homlokzattatarozást, nyílászáró cserét, mellékhelyiségek műszaki felújítását, csatornázási munkát, 
tisztasági festést. 

Áttekintve a karbantartási kiadásokat, főbb csoportosításban a következő javítások, karbantartások 
valósultak meg. 

Közel 84 millió Ft összegben vizesblokk karbantartási, átalakítási, illetve kialakítási munkákra, 
valamint iroda- és szolgálati helyiségek, szolgálati lakások tisztasági festésére, valamint mázolási 
munkáira szintén közel 84 millió Ft került felhasználásra. Ehhez esetenként kapcsolódó 
karbantartási munkák voltak a padló és egyéb hideg- és meleg burkolati anyagok cseréje 51,2 millió 
Ft összegben.  

A biztonságtechnikai és beléptető rendszerek karbantartási kiadásai mintegy 75 millió Ft-ba került.  

Az épületekben üzemelő felvonó berendezések karbantartási kiadásaira, valamint a jogszabályi 
kötelezettség alapján előírt időszaki biztonságtechnikai vizsgálatok és az általuk feltárt 
hiányosságok javítására 50,9 millió Ft felhasználására került sor.  

Az épületek homlokzati tatarozására 45,1 millió Ft, tetőszerkezeteinek javítására 25,9 millió Ft, 
nyílászárók cseréjére pedig 19,8 millió Ft-ot költöttek a NAV igazgatása alá tartozó szervek.  

Az épületekbe telepített klímaberendezések javítása 18 millió Ft-ba, a központi fűtési rendszereket 
ellátó kazánok eseti javításai 13,5 millió Ft-ba kerültek.  
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A határátkelők üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munka az útburkolatok rendszeres 
karbantartása, az útburkolati jelek időközönként szükséges megújítása, melyekre az érintett 
regionális vámszakmai főigazgatóságok 14,4 millió Ft-ot költöttek.  

Szintén a határátkelők sajátos és visszatérő karbantartási munkája a határfogalom irányítását 
biztosító sorompók javítása, karbantartása, valamint a rendszeresen bekövetkező károkozások 
helyreállítása, melynek költsége 9,0 millió Ft volt. 

Jogszabályi előírások alapján a felvonó berendezésekhez hasonlóan kötelező a tűzvédelmi 
berendezések időszaki felülvizsgálata. A tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások együttesen 9,8 millió 
Ft felhasználását tették szükségessé.  

Önmagában jelentős pénzügyi fedezet felhasználását igényli a csatornarendszerek rendszeres 
tisztítása, időszaki javítása, amelyre 8,7 millió Ft került felhasználásra.  

Szintén az épületek üzemeltetésének szerves részét képezi a szabványossági, érintésvédelmi és 
villámvédelmi felülvizsgálatok, mérési eredményeinek megújítása. E feladatok végrehajtására 5,9 
millió Ft felhasználására került sor. 

Mindezeken túlmenően az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb meghibásodások 
elhárítására és a már feltárt hiányosságok javítására együttesen további 545,5 millió Ft került 
kifizetésre. 

Működési célú általános forgalmi adó 

A működési célú általános forgalmi adó eredeti előirányzata 6.123,1 millió Ft, a módosított 
előirányzata 7.723,4 millió Ft, a teljesítési összege pedig 6.993,2 millió Ft volt. 

A teljesített összegből a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: 6.531,5 millió 
Ft volt. 

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 39,1 millió Ft, a működési 
kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 125,5 millió Ft, a 
felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adója miatti befizetés 296,6 millió 
Ft összegben, az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javakhoz kapcsolódó általános forgalmi 
adó befizetett összege 0,5 millió Ft volt. 

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 

A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások eredeti előirányzata 212,1 millió Ft, a módosított 
előirányzata 512,5 millió Ft, a teljesítési összege pedig 359,8 millió Ft volt. 

A fenti összesítő beszámoló sor kiadási összege kismértékű növekedést mutat az elmúlt évhez 
képest, amelynek mértéke 6,6 %, 22,2 millió Ft. Legjelentősebb változás a külföldi útiköltségben 
történt, itt a növekedés 21,1 millió Ft volt. A külföldi útiköltség összesen 99,7 millió Ft-ban 
teljesült, amelyből a Customs programmal kapcsolatos kiadás 26,1 millió Ft, a Fiscalis programmal 
kapcsolatos kiadás pedig 16,1 millió Ft, amelyek szállás- és úti- és kiküldetés egyéb költsége címén, 
valamint ellátmányként került felhasználásra. A reprezentációs kiadások összege a 2012. évi 
összeghez képest megközelítőleg 4 millió Ft-tal növekedett. 
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Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 

A szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés eredeti előirányzata 48,8 millió Ft, a 
módosított előirányzata 132,1 millió Ft, a teljesítési összege pedig 66,8 millió Ft volt. 

A beszámoló sor alá tartozó főkönyvi számok 2013. évi teljesítési adatai nem térnek el jelentősen a 
2012. évi adatokhoz képest. Az ügyvédi munkadíj (eseti) kiadási előirányzata jellemzően a 
közjegyzői díjak pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál, és bár teljesítése 80 %-kal csökkent ez 
mindösszesen 0,08 millió Ft-ot jelent. Az egyéb számlázott (eseti) szellemi tevékenység 66,8 millió 
Ft teljesítési összege 2012-höz képest 8 %-kal kevesebb. A teljesítésre került összegből 48,1 millió 
Ft a vámszakmai terület munkájához kapcsolódó fordítás-tolmácsolás kiadása volt –, amely 
teljesítése nagyban függ a határforgalom jellegétől– , ezen felül mindkét szakmai területet érintően 
13,2 millió Ft összegben szakértői díjak, valamint 5,5 millió Ft összegben egyéb szellemi 
tevékenység kiadásai kerültek kiegyenlítésre. 

Különféle költségvetési befizetések 

Az előző évi maradvány visszafizetését, a bérkompenzáció befizetésének 4,0 millió Ft-os összegét 
tartalmazza. 

Adók, díjak, egyéb befizetések 

Az adók, díjak, egyéb befizetések eredeti előirányzata 1.131,0 millió Ft, a módosított előirányzata 
1.731,0 millió Ft, a teljesítési összege pedig 1.613,1 millió Ft volt. 

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 

A munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó módosított előirányzata 631,6 millió Ft teljesítés 
596,9 millió Ft. 

Nemzetközi tagsági díjak  

A fenti jogcímen 2013. évben az alábbi három kifizetés történt: 

� World Customs Organization 2014. évi tagdíj 9,1 millió Ft 
� IOTA- Itra-European Org. Of Tax 2013. évi tagdíj 7,2 millió Ft 
� OECD Adóigazgatási Fóruma 2013. évi tagdíj 4,4 millió Ft 

Rehabilitációs hozzájárulás 

A 2013. évben kifizetés nem történt tekintettel arra, hogy a 2011. évi CXCI. törvény mentességéről 
szóló bekezdése szerint a NAV mentesül a fizetési kötelezettség alól. 

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 

A beszámoló sorhoz két főkönyvi szám tartozik. A cégautó adó NAV befizetése 2012-höz képest 
12,7 %-kal növekedett, negyedéves kiadása 32 – 35 millió Ft közötti összegben teljesült. A 
teljesítés összege 135,4 millió Ft volt, amely 15,5 millió Ft-tal nagyobb a 2012. évi teljesülés 
összegénél. Az egyéb adójellegű befizetések előirányzata összegszerűen 0,4 millió Ft-os növekedést 
mutat, melyből 0,3 millió Ft az OLAF/2012/D5/025 számú projekthez kapcsolódó rendezvény 
idegen forgalmi adójának rendezése volt. 
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Díjak, egyéb befizetések 

A különféle adók, díjak, tagdíjak soron kerül elszámolásra a NAV szolgálati gépjárműveinek az 
Állami Autópálya Kezelő felé kiegyenlített úthasználati díja, közterület parkolási helyek díjai. A 
2013. évi teljesítés 51,8 millió Ft összegéből kiemelkedik az autópálya matrica beszerzés költsége, 
amely NAV igazgatása szintjén 13,8 millió Ft volt.  

A biztosítási díjak kiadásai jelentős csökkenést mutatnak. A 2012. évi 68,9 millió Ft-hoz képest 
2013-ban csak 36,3 millió Ft összegben teljesült. A csökkenés oka a kötelező-gépjármű biztosítási 
díj csökkenése. 

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. 
§ (7) bekezdése szerinti hitelezői követelések 1 %-át (5.000 Ft-200.000 Ft) a bejelentéskor kell a 
regisztrációs díj címén megfizetni. A 2013. évi kiadás 728,7 millió Ft volt, amely a 2012. évi 
teljesítéshez képest mintegy 50,0 millió Ft-tal kisebb összegben teljesült. 

Külföldi végrehajtás 8%-a: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 147. § (1) és 
(3) bekezdésében foglaltak szerint a nem belföldi illetékességű, illetve az egybefüggően 183 napot 
meghaladóan külföldön tartózkodó belföldi illetékességű személy terhére megállapított adófizetési 
kötelezettségek, adók módjára behajtandó tartozásának külföldön történő érvényesítése érdekében a 
jogelőd szervek – a pénzügyminiszter által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével - a SIGMA 
Követeléskezelő ZRt-vel kötöttek szerződést. A megbízási díj mértéke az eredményes beszedési 
eljárás során a fizetésre kötelezett személy által befizetett köztartozás összegének bruttó 8%-a. A 
2013. évben érvényesített köztartozások után felszámított megbízási díj 17,5 millió Ft volt, amely 
2012. évi összeghez képest jelentősen, közel a felére csökkent. 

A beszámoló soron belüli egyéb főkönyvi számok /bírói VH díj, előleg és közjegyzői díj, 
közbeszerzési díj, jelzálog- és végrehajtási jog bejegyzés és törlés, valamint fizetési meghagyás 
eljárási díja/ együttes teljesítési összege 25,8 millió Ft. 

Egyéb dologi kiadások 

Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 447,0 millió Ft, a módosított előirányzata 818,8 
millió Ft, a teljesítési összege pedig 705,0 millió Ft volt. 

Közzétételi díjak: A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 
szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 6. § alapján a közzététel költségtérítése jogi személyiségű 
kérelmező esetén 25.000 Ft. E jogcímen kifizetett összeg 2013. évben 228,2 millió Ft volt, amely 
jelentős, 39,2 %-os növekedést jelentett a 2012. évben kiegyenlített összeghez képest. A közzétételi 
díjak esetében a működő gazdálkodók hátralékállományának folyamatos növekedése miatt az 
eredeti előirányzathoz képest jelentős többletigény jelentkezett. A tartozás felhalmozás végleges 
megszüntetésének egyetlen módja jelenleg a felszámolási eljárás kezdeményezése. 

Szakmai továbbképzés, értekezlet: A főkönyvi számra elszámolt kiadások között legjelentősebb 
tételek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötött megállapodás alapján fizetett oktatási 
költségtérítés, valamint a Forrás-SQL főkönyvi rendszer változásaival összefüggésben a GriffSoft 
Informatikai Zrt. által tartott szakmai továbbképzés kiadásai, valamint a Közúti Közlekedési 
Akadémia által lebonyolított rendészeti célú oktatás kiadása. 
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Kötbér, bírság, késedelmi kamat: Egyetlen kifizetés történt 41,9 millió Ft összegben – mely a 2012. 
évihez képest több mint kétszeres összeget tesz ki –, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé 
fizetett késedelmi kamat összege. 

Perköltség, végrehajtási költség: A NAV igazgatása szerveivel szemben indított, befejezett 
perekben a NAV terhére megítélt perköltségek a 2012. évhez képest jelentősen növekedtek. A 2012. 
évi 107,0 millió Ft kifizetéshez képest 2013-ban 167,8 millió Ft-ra növekedett. 

Nyugtaellenőrzések kiadásai: A vámszakmai szervezetek szakmai feladatának bővülésével, azaz a 
nyugtaellenőrzési tevékenység feladatának végrehajtásával e feladathoz tartozó kiadások is 
megnövekedtek. 2012. évhez képest 2013-ben ez mintegy 31 %-os bővülést jelentett. 

Realizált árfolyamveszteségek 

A realizált árfolyamveszteség eredeti előirányzata 0,5 millió Ft, a módosított előirányzat összege 
1.4 millió Ft. Az eredeti előirányzathoz képest közel háromszoros teljesítés valósult meg (280%). 

Követelés elengedés, tartozásátvállalás 

A NAV, és annak jogelőd intézményei aktív- és nyugállományú alkalmazottait a lakásépítésre, 
vásárlásra folyósított kölcsön felvételét követő öt év elteltével, a törlesztési idő lejárata előtt, a 
tartozás egyösszegű visszafizetése esetén engedmény illeti meg. A NAV személyi állománya 
részére nyújtható lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 2089/2013. számú és 2013. május 21-én 
hatályba lépett szabályzat 101. pontjában meghatározottak szerint az engedmény mértéke a fennálló 
tartozás összegének 50%-a, amely az 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg. A tárgyévben a kölcsönök 
lejárat előtti visszafizetése címén 46,3 millió Ft összegben került sor követelés elengedésre. 

Középfokú szervek gazdálkodása 

A NAV igazgatása 2013. évi költségvetésében a Dologi kiadások kiemelt előirányzaton az előző év 
többletigényével azonos összeg, 7,365,0 millió Ft beépítésére került a 2013. évi alap-előirányzatba 
annak érdekében, hogy a szakmai szervezetek feladataik elvégzéséhez szükséges működési 
előirányzatok rendelkezésre álljanak. Az alap-előirányzat megemelése az elmúlt évhez képest a 
működési feltételeket számottevően javította, ennek ellenére a tervezés során hangsúlyozásra került 
a célirányos, takarékos költségvetés tervezése, melynek következtében a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet a szakmai munkavégzéshez feltétlenül szükséges helyen került felhasználásra. 

A 2012. évben jóváhagyott előirányzati többlet összegeken felül egyes év közbeni feladatváltozások 
külön pótkerettel kerültek jóváhagyásra/elvonásra /pl. NAV KMRAF – Spirál irodaház bérleti díja/, 
amelyek közül a tartós előirányzat módosításokat a 2013. évre vonatkozóan az alap-előirányzatba 
beépítetten, bázisba épülőként kerültek jóváhagyásra. 

A Főigazgatóságok/Intézetek költségvetése a 2013. évben is csak a dologi kiemelt előirányzaton 
volt alap-előirányzat tekintetében finanszírozott, a személyi juttatás kiemelt előirányzaton 
jelentkező kiadásaik finanszírozása továbbra is eseti pótkeret jóváhagyásával történt.  
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Főigazgatóságok/Intézetek 2013. évi beépülő előirányzat változásai: 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás közbeszerzési eljárás lezárását követően, valamennyi 
vámszakmai Főigazgatóság vonatkozásában, szükséges volt a fedezet pótkeretként történő jóváhagyása, 
tekintettel arra, hogy az integráció előtt ezen kiadás központosított feladatként a Vám- és Pénzügyőrség 
Országos Parancsnoksága költségvetése terhére került kiegyenlítésre. A forrás beépülő jogcímként 
került jóváhagyásra 2013. évben. 

NAV Informatikai Intézete – NAV informatikai rendszereinek üzemeltetése: 

A NAV Informatikai Intézete a Hungária krt. 112-114. szám alatti archívum gépterem üzemeltetési 
kiadásaira bruttó 313,3 millió Ft többletforrásban részesült. A rendelkezésre bocsátott összeg az eredeti 
céltól eltérően egyéb jogcímek finanszírozását is biztosítatta, melyek a Hungária krt.-i ingatlan 
üzemeltetési kiadásai, a Kiscelli utcai ingatlan géptermi környezet biztosítása címén felmerülő kiadások, 
valamint egyéb szakmai kiadások. 

Egyéb jelentősebb beépülő előirányzat-módosítások: 

A költségvetés tervezése során a Főigazgatóságok/Intézetek költségvetését beépülő előirányzat-
módosításként érintő változások: 

NAV KMRAF – foglalkozás egészségügyi szolgáltatás átadása NAV KEKI részére. 
NAV DDRVPF – Horvátországi határátkelők megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat átadás. 
NAV KMRVPF – Budapest IX. ker. Mester u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésének átvétele. 

Az 5065/2012. számú elnöki körlevélhez kapcsolódó szervezeti átszervezéshez kapcsolódóan a NAV 
KMRVPF, a NAV KMRAF, valamint a NAV KAVFIG között történ előirányzat átadás-átvétel 
személyi állomány és ingatlanok átadásához kapcsolódóan. 

A Főigazgatóságok/Intézetek 2013. évi egyéb, nem beépülő előirányzat változásai: operatív ellenőrzés 
próbavásárlásainak fedezete, sportkeret, határátkelők karbantartási munkái, ingatlan bérleti díj, 
vámtarifa tréning fedezete. 

Egyéb működési célú kiadások 

A NAV igazgatása 2013. évi költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzaton – az integráció óta eltelt időszak valamennyi költségvetésében – 35,1 millió Ft eredeti 
előirányzat szerepelt, a módosított előirányzat 2.181,6 millió Ft.  

Működési célú támogatásértékű kiadások 

A NAV igazgatása 2012. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány összege 1.330,9 millió 
volt.  

A „Közösségi tér létrehozásának érdekében egyes ingatlanok tulajdonának állam javára történő 
megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról” szóló 1663/2013. (IX.20.) Korm. 
határozat 5. pontja értelmében a Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím 2012. évi 
kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összegéből 1.210,8 millió Ft 
átcsoportosítását rendelte el (ebből működési célra: 1.144,0 millió Ft). Az átcsoportosítás 
végrehajtásához az előirányzatosítás megtörtént.  
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Az 1873/2013. (XI.25.) Korm. határozat 1. pont 1.1 b) alpontja alapján a NAV igazgatása 
tekintetében a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összegéből 
további 120,1 millió Ft került átcsoportosításra a XXXIII. „Magyar Tudományos Akadémia” fejezet 
3. Kutatóközpontok, kutatóintézetek cím javára.  

Az 1965/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján a NAV igazgatása vonatkozásában a 2012. évi 
meghiúsult előirányzat-maradvány összege 5,8 millió Ft elvonásra került, amelynek 
kedvezményezettje a Belügyminisztérium fejezet lett. 
 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 35,1 millió Ft, a 
módosított előirányzata 911,7 millió Ft, a teljesítési összege pedig 909,9 millió Ft volt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a központi 
költségvetési szerv előirányzatából a szerv által foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói 
érdekképviseleti, oktatási, kulturális, szociális és sportcélú tevékenységet végző vagy segítő 
szervezetet támogathat.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi Korm. rendelet szerint a 
támogató és a támogatott a működési célú pénzeszközátadásról Megállapodást kötött. 

Társadalom- és egyéb szociálpolitikai juttatások 

Jogszabály, vagy bírósági határozat alapján egyszeri, illetve tartós jellegű pénzben folyósított 
kártérítések, jövedelem-kiegészítés típusú „ellátások”, valamint a korengedményes nyugdíjazás, 
kedvezményes nyugellátás címén 2013. évben együttesen 5,2 millió Ft kiadás merült fel. 

Az 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet módosításáról, 
valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 19. §- ában foglaltak alapján a munkavállaló és a munkáltató között 
létrejött korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás a fővárosi, és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának, valamint az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek bejelentésre 
és 2012. december 31-ig megküldésre került. Ezen a jogcímen 2013. évben 2,2 millió Ft összegben 
történt kifizetés. 

Rendszeres, jövedelem-kiegészítés jellegű kártérítést 4 fő részére fizet a szerv – szolgálatteljesítés 
közben elhunyt pénzügyőrök családjának – összesen 1,8 millió Ft összegben. Nem vagyoni 
kártérítés címén egy összegben további 1,2 millió Ft kifizetése történt. 

Felhalmozási kiadások alakulása 

A NAV igazgatása felhalmozási előirányzata a 2012. évhez képest 2013-ban közel 22%-kal nőtt, 
ezen belül az informatikai jellegű felhalmozási kiadások esetében a 2012. évi előirányzatot – az 
Online Pénztárgép projekt eseti forrásnövelésének következtében – megközelítőleg 63%-kal haladja 
meg, míg az ingatlanok és nem informatikai tárgyú eszközök beszerzésére, felújítására kapott és 
átcsoportosított előirányzat a 2012. évi előirányzat összege mintegy 8,5%-os csökkenést mutat. 
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A 2013. évi beruházások közül legjelentősebb az Online Pénztárgép Projekt keretében megvalósult 
informatikai beruházás volt. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCCIV. törvény 26.§ (4) 
bekezdése értelmében, amennyiben 2013. június 28-ig az államháztartásért felelős miniszter által 
meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 2. 
Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás 
engedélyezhető. 2013. évben a NAV igazgatása ezen a jogcímen forrást nem kapott. 

A közbeszerzési eljárások megindításához szükséges NFM, MÁK engedélyek a hivatal 
rendelkezésére álltak. 

Beruházási kiadások 

A beruházási kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 8.562,7 millió Ft volt, mely az Intézményi 
hatáskörben végrehajtott 7.275,1 millió Ft előirányzat-módosítás, illetve az Irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott 875,4 millió Ft összegű előirányzat-csökkentés eredőjeként összességében 
6.399,7 millió Ft-tal növekedett. Az eredeti előirányzat a 2012. évi eredeti előirányzat 6.007,8 
millió Ft-os összegéhez viszonyítva összességében 2.554,9 millió Ft-tal nőtt, a Pénztárgépek online 
összeköttetésének megvalósítására biztosított 4.500 millió Ft többletforrás és a bázisba épülő 
1.945,1 millió Ft összegű zárolás együttes hatására.  

A módosított előirányzat 14.962,4 millió Ft, a teljesítés 12.626,7 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 
összege a módosított előirányzat összegéhez képest 84,4 %-ot tesz ki. 

Immateriális javak vásárlása 

Az immateriális javak eredeti előirányzata 2.010,6 millió Ft, a módosított előirányzata 3.176,0 
millió Ft, a teljesítési összege pedig 3.130,2 millió Ft volt.  

Vagyoni értékű jogok vásárlására 1.538,6 millió Ft + Áfa összeget fordított az intézmény. A 
beszerzés jellegéből adódóan kiemelkedő kiadási összeggel bír az Online Pénztárgép Projekt, amely 
keretében e soron belül összesen 1.397,5 millió Ft kifizetésére került sor. A beruházás vagyoni 
értékű jog beszerzésére vonatkozóan a pénztárgép rendszer szoftver licence, felügyeleti szoftver 
beszerzése valósult meg. Továbbá , egyéb szoftverek, szoftver frissítések, licencek, vírusirtó 
programok beszerzésére történt kifizetés. 

Szellemi termék megvásárlására 1.591,6 millió Ft+ Áfa értékben került sor. A NAV adattárházával 
kapcsolatos fejlesztések céljára megvalósult kifizetések együttesen 549,2 millió Ft, a NAV ER 
rendszer kialakítására kifizetett összeg 304,0 millió Ft, a NAV ATAR adattárház integráció pedig 
összesen 191,4 millió Ft volt. Az utóbbi két beszerzés fedezetét még a NAV adószakmai 
elődszervezete, az APEH részére Korm. határozat alapján jóváhagyott 3.400 millió Ft biztosította.  

Az Online Pénztárgép Rendszer beruházásával kapcsolatban e főkönyvi számon, a felügyeleti 
rendszer kiépítésével összefüggésben, illetve a rendszer adattárházával kapcsolatos munkák 
megvalósításával kapcsolatban együttesen kifizetett összeg 461,9 millió Ft volt. Egyéb, a szellemi 
termék beszerzése főkönyvi szám terhére jellemzően szoftverfejlesztés címén kifizetett összeg 
együttesen 85,1 millió Ft volt. 
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Ingatlanok vásárlása,  

Az ingatlanok vásárlás, létesítése (földterület nélkül) eredeti előirányzata 777,7 millió Ft, a 
módosított előirányzata 978,0 millió Ft, a teljesítési összege pedig 739,8 millió Ft volt.  

Épületek vásárlása, létesítése: 2012. évben Ásotthalom új határátkelőhely szerb-magyar közös 
ellenőrzési területként való létrehozását a 1498/2011.(XII.27.) számú Korm.határozat a NAV 
feladatának jelölte meg, melynek átadási határideje 2012. december 31 volt. A beruházás határidőre 
elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. 2013. első negyedévére maradt a 
használatbavételhez, illetve forgalomba helyezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, 
mely szintén eredményesen végződött. A határátkelőhely ünnepélyes megnyitására 2013. május 16-
án került sor, a határátkelőn a forgalom zavartalanul üzemel. A beruházás megvalósulásaként e 
főkönyvi számon 2013-ban kifizetett összeg 144,7 millió Ft volt. 43,3 millió Ft összegben hálózati 
Lan aktív eszközök telepítése, Budapest, Sas u. 20-22. sz. alatti ingatlanban ügyfélszolgálati 
helyiségből irodák kialakítását, fényvédő fólia telepítése és egyéb, kisebb összegű munka valósult 
meg. Az összes teljesítés: 188,0 millió Ft. 

Az egyéb építmények vásárlása, létesítése soron a Röszke, illetve Záhony határátkelőhelyek, 
döntően a Külső Határok Alap finanszírozásából történő kapacitásbővítése érdekében szükséges 
munkálatok a 2013. második negyedév végi kivitelezési határidőre fejeződtek be. Az ünnepélyes 
átadásra 2013. július 9-én és 10-én került sor. A Röszke Határátkelő építésével összefüggésben 
kifizetett összeg 390,3 millió Ft, a Záhony Határátkelő építésével kapcsolatban kifizetett összeg 
pedig 149,8 millió Ft volt. A Bácsszentgyörgy Határátkelő engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek 7,3 millió Ft-ot tettek ki. Egyéb kiadások 
együttesen 1,7 millió Ft-ot tettek ki.  

Az épületekhez kapcsolódó vagyoni jogok teljesítése 2,7 millió Ft.  

Földterület vásárlás 

Földterület vásárlás 0,2 millió Ft-ban teljesült, amely az Ásotthalom határátkelő kivitelezésével 
összefüggésben szükséges telekösszevonás megvalósításaként került kifizetésre. 

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 

A gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítse eredeti előirányzata 2.712,0 millió Ft, a 
módosított előirányzata 5.512,0 millió Ft, a teljesítési összege pedig 4.782,3 millió Ft volt. 

Az alábbi informatikai eszköz beszerzések valósultak meg: 

Online Pénztárgép Projekt keretében megvalósult adattárház kialakítása, szerver beszerzés, ATAR 
mentésére szolgáló tárhely bővítése, elavult adószakmai szerverek konszolidációja, 2 db szerver és 
2 db szünetmentes tápegység, hálózati eszközök beszerzése Ásotthalom határátkelőre, projektorok, 
IAS szerverbeszerzés, ACMU hardverbővítés, 169 db Apple iPad + bőrtok beszerzése, 2556 db 
munkaállomás, egyéb számítástechnikai eszközök (nyomtatók, stb.) beszerzése, ellenőrzéstámogató 
IT eszközök RAPID INForensics, 19 db elemző notebook beszerzése, 3 db web server, üzem 
rendszert kiszolgáló EVA 6400 diszk alrendszer, diszk bővítés, oracle virtualizációhoz szükséges 
hardver eszközök beszerzése. 
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Az EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 számú "Nemzeti Adó-és Vámhivatal - Háttér konszolidáció 
kiemelt projekt" Hungária körúti gépterem felkészítése üzemeltetésre és Lajos utcai gépterem 
fejlesztése" sikeresen lezárult. 

Nem informatikai tárgyú eszközbeszerzések az alábbiak szerint alakultak: 

Iratmegsemmisítő eszközök (48 db kis, 130 db kisközepes, 5 db közepes 13 db nagy teljesítményű), 
multi-funkciós eszközök (78 db kis teljesítményű A4-es fekete-fehér, 406 db közepes teljesítményű 
A3-as fekete-fehér, 61 db közepes teljesítményű A3-as színes, 9 db nagy teljesítményű A3-as fekete 
fehér), fax készülékek beszerzésére és telefonközpont bővítésre került sor. 

Borítékoló (1 db), borítékbontó (3 db) gépek, szerverhelyiségekben tönkrement klímák cseréje, 
üzemeltetési gép beruházások (takarítógép, traktor, fűkasza, targonca, stb.) beszerzése valósult meg. 

A vámszakmai terület fejlesztése az alábbi eszközök beszerzésével került biztosításra: 

Nagyteljesítményű mobil, utánfutóra szerelt hő kamerás felderítő rendszer terepjáróval (1 db), kézi 
hőkamera (14 db), gépjármű üregvizsgáló eszköz (20 db), üregvizsgáló videoendoszkóp hozzá 
tartozó laptoppal (20 db), Szakértői Intézet részére eszközpark fejlesztés (2 db EDXRF kénmérő 
készülék, 1 db HPLC detektor, 1 db lobbanáspont meghatározó, centrifuga, analitiklus mérleg, stb.), 
sugárkapukhoz szoftverbeszerzés (17 db), fegyverzeti anyagok beszerzése, mobil megkülönböztető 
jelzést biztosító eszközök beszerzése. 

További nem informatikai tárgyú eszközbeszerzés valósult meg ingatlan felújítási munkákhoz 
kapcsolódó biztonságtechnikai rendszerek kiépítése, fejlesztése keretében. 

Járművek vásárlása, létesítése 

A járművek vásárlása, létesítse eredeti előirányzata 1.242,0 millió Ft, a módosított előirányzata 
1.738,4 millió Ft, a teljesítés összege pedig 1.301,9 millió Ft volt. 

A 2012. évi gépjármű beszerzés pénzügyi teljesítés miatti áthúzódó tételei: 6 db kutyaszállító jármű, 
28 db közepes kategóriájú terepjáró, 68 db 5 ajtós kombi, 32 db 5 ajtós limuzin gépjármű. 

A NAV személygépjármű állományának 21,5%-a (több mint 282 darab) elérte a 7 éves kort vagy 
futásteljesítménye meghaladta a 250.000 km-t. A gépjárművek 73%-ának könyv szerinti értéke 0,- 
Ft. 

A NAV 94 szervezeti egysége által ellátott állami feladat rendkívül sokrétű. Az üzemeltetett 
gépjárműveknek valamennyi tevékenység jellegéhez illeszkedniük kell, továbbá valamennyi feladat 
(ide értve különösen a nyílt és fedett nyomozati tevékenységet, városi és helyközi személyszállítás a 
szolgálatellátás érdekében, gyanúsítottak előállítása, közúti ellenőrzés, objektumvédelmi és 
járőrtevékenység, végrehajtási tevékenység, revizori helyszíni ellenőrzések, gépjárműves üldözés a 
legváltozatosabb időjárási és útviszonyok között, egészségügyi ellátás stb.) végrehajtását 
biztosítaniuk kell. Kiemelkedőek a speciális bevetési egység operatív bűnüldözési tevékenysége 
során fellépő különleges felhasználási körülmények, a műveleti egység felszerelésének szállítása, 
melyek indokolják a hivatali gépjárműparktól gyökeresen eltérő típusú és teljesítményű 
gépjárművek használatát. 
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A karbantartási, javítási költségek emelkedése miatt, valamint a gépjárművek közúti forgalomban 
való részvételének feltételéül jogszabályban előírt műszaki, közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőségének biztosítása érdekében összesen 270 
darab (5 és 9 személyes személygépjárművek) különböző teljesítményű gépjármű cseréjére és 
bővítésére került kérelem beadásra. A MÁK megadta az engedélyt a gépkocsik beszerzésére. 

A 2013. éviben 3 db egyterű (mikrobusz), 10 db 4 ajtós limuzin, 40 db 5 ajtós limuzin, 184 db 
5 ajtós kombi gépkocsi beszerzésére került sor. 

Az új beszerzéssel párhuzamosan NAV szinten körülbelül 200 db gépjármű került 
leselejtezésre, valamint 10 db feleslegessé vált gépjármű vagyonkezelői joga került át az 
ORFK részére.  

Tenyészállatok vásárlása 

A tenyészállatok vásárlására eredeti előirányzat tervezésére nem került sor, a módosított 
előirányzata 1,3 millió Ft, a teljesítési összege pedig 0,8 millió Ft volt, melyből kiképzett 
vámszolgálati kutyák beszerzése valósult meg. 

Felújítások 

A módosított előirányzat 2.714,0 millió Ft, pénzügyi teljesítés 1.488,7 millió Ft összegben történt. 
A felújítások eredeti előirányzata 560 millió Ft, amely irányító szervi hatáskörben (50 millió Ft) és 
intézményi hatáskörben (2.104 millió Ft) végrehajtott előirányzat - módosítás eredményeként 
növekedett. 

Ingatlanok felújítása 

Az ingatlanok felújítása kiadás eredeti előirányzata 440,9 millió Ft, a módosított előirányzata 
2.120,9 millió Ft, a teljesítési összege pedig 1.167,1 millió Ft volt. 

A 2013. évi felújítási terv szerint alapvetően azon ingatlanok átfogó felújításának tervezésére került 
sor, amelyek állapota – a fedezet hiányában évek óta elmaradt állagmegóvási munkák 
következtében – ezt különösen indokolta. Az épületek állapotának részletes felmérése, az azokban 
elhelyezett szervezeti egységek igényeinek meghatározása, a szükséges felújítási munkálatok 
műszaki tartalmának pontosítása, a tervezői jogosultságok tisztázása, a szükséges közbeszerzési 
eljárások előkészítése, engedélyezése és lefolytatása, továbbá az engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése önmagukban is időigényes feladatok. 

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, valamint Győr-Moson-Sopron Megyei 
Adó Igazgatósága 150 fős személyi állományának elhelyezést biztosító Győr, Liszt F. u. 13. szám 
alatti műemléki irodaépület tetőszerkezetének teljes körű felújítása, valamint a Székesfehérvár, 
Prohászka u. 42. sz. alatti épület fűtéskorszerűsítése 2013. év második negyedévében, a 
Szombathely, Petőfi S. u. 22. szám alatti irodaépület I. emelet központi ügyfélszolgálat és a hozzá 
kapcsolódó helyiségek felújítása elkészült, az átadás-átvételi eljárás  2013. július 15-vel lezárult. 

Az ÉMRVPF Miskolc, Horváth Lajos út 17-19. szám alatti épületének felújítási munkái 2013. 
augusztus 22-re elkészültek. Ugyancsak befejeződött az ÉMRAF Nógrád Megyei Igazgatósága 
Salgótarján Kassai sor 10. szám alatti épületének részleges felújítása. 
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2013. utolsó negyedévére a Veszprém, Gerenda u. 2. és az Eger, Grónay u. 3. sz. alatti ingatlanok 
felújítási munkálatai sikeresen befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások eredményesen 
lezárultak.  

2013. október 25-én sikeresen lezárult a Ságvár Sport u. 25. szám alatti ingatlan szolgálati 
férőhelyekké történő átalakításának kivitelezése. 

Az Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága kezelésében lévő Nyíregyháza, 
Dózsa György u. 37-39. sz. alatti épület tetőfelújításának és korszerűsítésének tervezése elkészült. 

A Budapest, Váci u. 48/c-d. épület komplex felújításának tervezési szakasza lezárult. 

A NAV Észak-magyarországi Regionális adó Főigazgatósága Miskolc, Kazinczy u. 19. szám alatti 
ügyfélszolgálati iroda átalakítási, és felújítási munkáinak, továbbá az 1. emeleti tanácsterem hűtő-
fűtő rendszerének korszerűsítése tárgyú projekt tervezői szakasza lezárult.  

Fentiek mellett az év folyamán számos kisebb, elsősorban az épületek állagvédelmét célzó felújítás 
is lezajlott. 

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása  

A gépek, berendezések és felszerelések felújítására eredeti előirányzat nem került tervezésére, a 
módosított előirányzat és a teljesítés 5,2 millió Ft volt.  E forrás terhére a NAV Repülőtéri 
Főigazgatóság szolgálati elhelyezésén üzemelő behatolás jelző rendszer korszerűsítése valósult 
meg. 

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 

Az eredeti előirányzata 119,1 millió Ft, a módosított előirányzata 2587,9 millió Ft, a teljesítés 
összege 316,3 millió Ft volt. 

Egyéb felhalmozási kiadások  

A NAV igazgatása 2013. évi költségvetésében az Egyéb felhalmozási kiadások kiemelt 
előirányzaton 134,4 millió Ft eredeti előirányzat szerepelt, a módosított előirányzat 515,7 millió Ft, 
a teljesítés 515,7 millió Ft. 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 

A teljesítés ezen a soron 74,3 millió Ft. A NAV igazgatása 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványából (1.330.9 millió Ft) a Kormány a 1663/2013. (IX.20.) Korm. határozat 5. 
pontja értelmében 1.210.8 millió Ft (ebből felhalmozási célra: 66,8 millió Ft) átcsoportosítását 
rendelte el. 

Az EKOP-2.1.1-07-20080001 számú „Elektronikus fizetés megvalósítása” projekt kapcsán a 
NAV-nak 7,5 millió Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.  
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Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezetével 2012. május 29-én létrejött 
megállapodás alapján a NAV a NAVOSZ Zamárdi, Vasvári Pál u. 38. szám alatti ingatlan 
fenntartásához nyújtott működési célú támogatás összegen túlmenően a NAV az ingatlan 
megvásárlásához is hozzájárulást fizet. Ennek összege a 2013. évben 43,0 millió Ft volt. 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

A folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételek összege terhére 2013. 
évben összesen 264,0 millió Ft összegben 117 fő részére került kiutalásra munkáltatói kölcsön, 
mely összegből 2012. évben 52,7 millió Ft került 25 fő részére biztosításra, ami 2013. június 30-ig 
kiutalásra került. 

A törlesztésből befolyt bevételből biztosított kölcsön egy főre eső összege 2,3 millió Ft/fő. 

 

Lakástámogatás 

A Lakástámogatás finanszírozására az eredeti, módosított előirányzat és teljesítés 134,4 millió Ft 
volt. Ennek az összegnek a terhére 36 fő részesült lakáscélú támogatásban, melyből 2013. év végéig 
a teljes összeg átutalásra került a dolgozók részére. A 2012. évi forrás 60 millió Ft-os összege 16 fő 
jóváhagyott, 2013. évre áthúzódó munkáltatói kölcsönkérelmének pénzügyi fedezete, mely 2013. I. 
félévében került átutalásra a dolgozók részére. 

Bevételi előirányzatok 

A NAV igazgatása 2013. évi tervezett bevételi előirányzata 2.304,8 millió Ft, a módosított 
előirányzat 6.866,6 millió Ft, a teljesítés 101,5 %-ban realizálódott. 

Működési költségvetési bevételei 

A működési bevételek eredeti előirányzata 2.304,8 millió Ft, a módosított előirányzata 4.908,6 
millió Ft, a teljesítési összege pedig 5.013,2 millió Ft volt. Az eredeti előirányzata év közben 
2.603,8 millió Ft-tal került módosításra, amelyből 1.454,1 millió Ft egyéb saját működési bevétel. 

 

Közhatalmi bevételek 

A Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 70,0 millió Ft, a módosított előirányzat 225,6 millió 
Ft, a teljesítés 313,2 millió Ft, amely 87,5 millió Ft többletbevételt jelent. 

A módosított előirányzat 155,6 millió Ft-tal haladta meg év közben az eredeti előirányzatot, 
amelynek oka, hogy közhatalmi bevételként kerülnek elszámolásra az adatszolgáltatási, 
engedélyezési tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, amelyek mértékét és 
megfizetését jogszabályok határozzák meg.  
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A keletkezett többletbevétel fő jogcímei: 

• Az Egyéb igazgatási szolgáltatások díjbevétele soron keletkezett bevételt a 34/2012. 
(XII. 10.) NGM rendelet alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 
folytatására kiadott engedélyek valamint ezek módosítása után megfizetett 170,8 millió 
Ft igazgatási szolgáltatási díj eredményezte. Ebből 5,8 millió Ft többletbevételként 
jelentkezett. 

• Ezen a soron kerül elszámolásra továbbá a 3/2007. (XII.23.) PM rendelet alapján az 
ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási díja (országos éves általános, és 
részletes adatszolgáltatás) jogcímen 2013. március, április hónapokban befolyt 40,2 
millió Ft, és 2013. november, december hónapokban befolyt 76,0 millió Ft bevétel.  Ez 
utóbbi nem tervezett összeg eredményezte a soron keletkezett többletbevétel jelentős 
részét. 

• Az 5/2003. (II. 4.) PM rendelet alapján az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási 
program nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezéséért fizetett igazgatási szolgáltatási 
díjból 6,0 millió Ft bevétel keletkezett.   

Intézményi működési bevételek 

Az Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 2.234,8 millió Ft, a módosított előirányzat 
4.010,6 millió Ft, a teljesítés 4.027,6 millió Ft, mely az eredeti előirányzatot 1.792,8 millió Ft-tal, a 
módosított előirányzatot 17,0 millió Ft-tal haladja meg. 

Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételek az alábbi főbb jogcímeken keletkeztek: 

• nyújtott szolgáltatások ellenértéke jogcímen elszámolt 172,4 millió Ft, 18,3 millió Ft-tal 
haladja meg az eredeti előirányzatot, a többletbevétel jelentős része a vám árukísérési díj, 
illetve a Szakértői Intézet által végzett vegyvizsgálati díj jogcímen keletkezett; 
 

• egyéb saját bevétel soron az eredeti előirányzat 1.275,6 millió Ft-tal került év közben 
módosításra, amelynek nagyobb részét a 49/2012. NGM rendelet alapján az 
adóvégrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség megtérüléséből adódó 
végrehajtási bevétel teszi ki. Ezen a jogcímen 899,2 millió Ft került elszámolásra, az 
adóvégrehajtási eljárások számának év közbeni folyamatos növekedése márciusban 30,6 
millió Ft, míg decemberben 103,1 millió Ft bevételt eredményezett. A NAV jogelődjeinek 
adó és járulék folyószámláinak egyeztetését követően megállapításra került, hogy jelentős 
összegű többletfizetés mutatkozott, amelynek pénzügyi rendezésére 2013. évben került sor. 
Ennek eredményeként ezen a soron 471,3 millió Ft összegű többletbevétel került 
elszámolásra.  

A módosított előirányzatot meghaladó 17,0 millió Ft bevételi túlteljesítés az államháztartás 
számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos 36/2013. NGM rendelet 2.§. pontjában 
előírt számviteli, elszámolási kötelezettségek okozták. A jogszabály alapján a 2013. évben függő, 
átfutó bevételként kimutatott tételek az azonosítást követően, illetve ha az nem volt lehetséges, 
intézményi egyéb bevételként kerültek rendezésre.  
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• továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások soron elszámolt bevétel összege 146,9 
millió Ft, amely 52,9 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az itt keletkező 
többletbevétel nagyobb részét az államháztartáson belülre történő számlázások jelentik, 
amelyek a külső határszakasz határátkelőhelyeihez kapcsolódnak. A társintézményekkel 
történő közös használatból eredő továbbszámlázásokból 108,7 millió Ft bevétel keletkezett, 
amely a 2012. évhez képest 7,4 %-os csökkenést jelent. 

• bérleti díj jogcímen elszámolt bevétel 749,9 millió Ft, amely 58,0 millió Ft többletbevétel 
jelent az eredeti előirányzathoz képest, amelyet a határátkelőhelyekhez kapcsolódó bérleti 
díjak kiegyenlítése eredményezett. 

• kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz soron elszámolt bevétel 148,8 millió Ft, 52,6 millió 
Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot, amely többlet bevétel 37,8 %-a 98,2 millió Ft a 
peres eljárások során a tervezés időszakában nem ismert NAV igazgatása részére megítélt és 
megfizetett perköltségek. Többlet bevételt eredményezett továbbá a Tizek Felszámoló, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen indított kártérítési perhez kapcsolódó követelés 9,4 
millió Ft összegű teljesítése. Ezen a soron került elszámolásra a Műtrade 2010 Kft. ellen 
indult felszámolási eljárásban az ügyvezető mögöttes felelősségének megállapítása iránti 
peres eljáráshoz kapcsolódó peren kívüli egyezség címén megfizetett kártérítés, 11,5 millió 
Ft. Valamint a gépjárművekkel, illetve a határátkelőhelyeken történt kár okozások miatti 
biztosítói térítések bevétele 13,4 millió Ft. 

• áru-és készletértékesítés soron 395,6 millió Ft bevétel keletkezett, amely az eredeti 
előirányzathoz képest 25,5 millió Ft elmaradást jelent. Az eredeti előirányzat a különböző 
szakmai nyomtatvány (jövedéki és fém törvény nyomtatvány, készletforgalmi, anyagkísérő) 
és a ruházati termékek értékesítéséből származó bevételeket tartalmazta. A teljesítés 
elmaradásának oka a zárjegy értékesítésének 81,3 %-os mértékű csökkenése a 2012. évi 
bevételhez képest.  

Támogatásértékű bevételek 

Támogatás értékű működési, és felhalmozási bevételek jogcímen az intézményi költségvetés eredeti 
előirányzatot nem tartalmazott. 

Működési célú támogatásértékű bevételek 

A működési célú támogatásértékű bevételek módosított előirányzata és teljesítése a 622,0 millió Ft. 
A bevételek jogcímei:  

A Végrehajtási Operatív program (VOP) keretében a VOP-1.1.1-2009-0007 azonosító számú, „Az 
OLAF Koordinációs iroda kapacitásának biztosítására” című projekthez kapcsolódóan a NAV 
által megelőlegezett költségek utólagos fedezetére 23,9 millió Ft bevétel került előirányzatosításra. 

Az EU Customs 2013 és az EU Fiscalis 2013 projektek keretében a korábbi és a 2013. pénzügyi 
évben történt kiutazások megelőlegezett kiadásainak utólagos megtérítésére tett intézkedés alapján, 
a rendelkezésre álló devizaszámláról a CUSTOMS 2013. projekttel 56,6 millió Ft, a FISCALIS 
2013. projekttel kapcsolatban 35,8 millió Ft került visszarendezésre. 
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Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttérkonszolidáció kiemelt projekt keretében 49,6 millió Ft 
működési célú támogatásértékű bevétel került előirányzatosításra. 

AZ EKOP-2.1.13-2012-2012-0001 „Ügyfélkapcsolatok fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 
a NAV részére jóváhagyott teljes támogatási összegből 105,9 millió Ft került kifizetésre, amelyből 
80,5 millió Ft működési kiadás finanszírozására került felhasználásra. 

A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző 
járulékkedvezmények” című kiemelt projektben a NAV kedvezményezettként történő bevonásáról, 
és a TÁMOP 2007-2008. és 2009-2010. évekre vonatkozó akciótervének módosításáról szóló 
1230/2011. (VII.5.) Korm. határozatban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött 
együttműködési megállapodásban a NAV részére jóváhagyott előfinanszírozás összege 2013. évben 
90,4 millió Ft, amelyből működési célú bevétel 63,1 millió Ft. 

A KÜM/15509-1/2012/Adm. számú megállapodás alapján végrehajtott „Mongol vámtisztviselők 
magyarországi képzése” című projekt kapcsán 6,1 millió Ft támogatás érkezett, melyből 5,9 millió 
Ft került felhasználásra. 

2011. január 1 - június 30. között az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi tisztségét 
Magyarország látta el. Az elnökséghez kapcsolódó kiküldetések során keletkezett költségek 
megtérítésére a Nemzeti Boríték keretében a Külügyminisztériumtól 4,0 millió Ft működési célú 
bevétel érkezett. 

A NAV Informatikai Intézetnél vezetett Csempészet, hamisított PMI cigaretták átvezetési számlára 
a 2013. évben befolyt, a Csempészet- és hamisítás elleni küzdelem elnevezésű Fejezeti előirányzat-
felhasználási keretszámlára átvezetett bevétel 289,1 millió Ft volt. A teljes bevétel felhasználása 
saját hatáskörű előirányzat-módosítást követően a dologi kiadások kiemelt előirányzaton történt.  

A 2013 nyarán bekövetkezett árvízi védekezés kiadásainak finanszírozására NAV a 2013. június 13-
án elkészített jelentés alapján 13,3 millió Ft többletbevételben részesült. 

Támogatás értékű felhalmozási bevételek 

A Támogatás értékű felhalmozási bevételek módosított előirányzata és teljesítése 1.636,6 millió Ft. 
A bevételek jogcímei: 

A Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007/574/EK határozattal összhangban a 2011. évi 
programra a Belügyminisztérium, mint Felelős Hatóság a „Záhony közúti határátkelőhelyen az 
ellenőrzés technológiai módosításhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” illetve  „A röszkei 
közúti határátkelőhely kapacitásának bővítése” elnevezésű projektek előfinanszírozására összesen 
654,7 millió Ft-ot biztosított. 

Az EKOP-2.1.1-07 számú „Elektronikus fizetés megvalósítása” projekt kapcsán az idegen nyelvi 
megjelenés és esélyegyenlőségi feltételek teljesítésének megvalósítására 2013-ban a NAV 30,1 millió 
Ft támogatást kapott. 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttér konszolidáció kiemelt projekt megvalósítása során kialakul az 
integrált szervezeti működéshez szükséges informatikai háttértámogatás, amely közvetlenül segíti az 
integrált szervezet működésének javulását.  
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A projekt keretében eddig 502,5 millió Ft működési célú támogatásértékű bevétel került 
felhasználásra. 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-1.1.14-2012-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Adóigazgatási szakrendszerek integrációja című kiemelt projekt az 
adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A projekt során eddig 
396,6 millió Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétel keletkezett. 

AZ EKOP-2.1.13-2012-2012-0001 „Ügyfélkapcsolatok fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 
a NAV részére jóváhagyott támogatási összegből 105,9 millió Ft került kifizetésre, amelyből 25,4 
millió Ft felhalmozási kiadás finanszírozására került felhasználásra. 

A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző 
járulékkedvezmények” című kiemelt projektben a NAV kedvezményezettként történő bevonásáról, 
és a TÁMOP 2007-2008. és 2009-2010. évekre vonatkozó akciótervének módosításáról szóló 
1230/2011. (VII.5.) Korm. határozatban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött 
együttműködési megállapodásban a NAV részére jóváhagyott előfinanszírozás összege 2013. évben 
90,4 millió Ft, amelyből 27,3 millió Ft felhalmozási kiadás finanszírozására kerül felhasználásra. 

Támogatások 

A NAV igazgatása 2013. évi támogatási eredeti előirányzata 129.763,8 millió Ft, a módosított 
előirányzata és a teljesítése 148.022,2 millió Ft.  

Az eredeti előirányzathoz képest 18.258,4 millió Ft-os előirányzat változás történt, melynek 
legjelentősebb tételei: a feltételekhez kötött személyi juttatás 22.860,0 millió Ft, a 2013. évi 
bérkompenzáció 1.141,2 millió Ft, a NAV igazgatását érintő -2.790,0 millió Ft összegű zárolás, 
továbbá a címek részére történő előirányzat átcsoportosítás -2.952,8 millió Ft. 

A felhalmozási kiadások támogatásának kiutalása teljesítésarányosan történt.  

Felhalmozási bevételek 

A felhalmozási bevétel jogcímen az intézmény költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott, az év 
közbeni módosítás összege 1.958,0 millió Ft, amelyből a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek soron 
keletkezett 1.636,6 millió Ft projektekhez kapcsolódik. Az államháztartáson kívülről érkező 
pénzeszközátvétel soron keletkezett 264,0 millió Ft a folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből 
befolyt bevétel. A tárgyi eszközök értékesítéséből 58,7 millió Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 1,3 millió Ft-
tal meghaladja a 57,4 millió Ft-os módosított előirányzatot. Ezen a jogcímen elszámolt bevétel 86,5 %-a 
járművek értékesítéséhez kapcsolódik. Az engedélyezett gépjármű beszerzéshez köthető csere keretében 168 
db gépjármű került felesleges eszközként értékesítésre, amelyből származó bevétel 50,8 millió Ft. 

Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 

A működési célú pénzeszközátvétel módosított előirányzata és teljesítése 50,4 millió Ft.  
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Az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem program” ISEC 2009 Action 
Grant keretében 2009-ben megnyert projekt 2012. december 6-án véget ért a Bizottság döntése 
alapján. A 2013 márciusában benyújtott végső jelentés kapcsán a Bizottság még 2013-ban összesen 
1,0 millió Ft-ot utalt át, amely működési célú átvett pénzeszközként lett előirányzatosítva. 

Az ISEC 2012 program keretében a HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003989 számú, a „Tapasztalatcsere-
program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni küzdelem területén” tárgyú 
projektre a Támogatási Szerződés megkötését követően, 2013. december 5-én 22,9 millió Ft támogatási 
összeg érkezett. 

HERCULE II. „Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi biztonságát veszélyeztető bűncselekményekkel 
szembeni nemzetközi bűnügyi együttműködés fejlesztésének lehetőségei” című pályázat keretében az 
OLAF/2012/D5/025 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint, egy 4 napos budapesti konferencia 
megrendezésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások finanszírozására 7,6 millió Ft támogatásban 
részesült a NAV. 

Az ISEC 2011 Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem program keretében elnyert 
HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002201 „Gazdasági és pénzügyi nyomozók – EFI” című projekt 
támogatási szerződésében foglaltak alapján, a nyomozati tanfolyamokon résztvevők dologi kiadásainak 
finanszírozására 16,9 millió Ft támogatás érkezett, amelyből 2,3 millió Ft került felhasználásra. 

A NAV és az ADOSZT Egészségpénztár között 2011. november 29-én létrejött támogatói szerződés alapján 
a NAV, mint Támogató, 2012. év végén 30.000 Ft/fő külön adományban – összesen 600,0 millió Ft 
adományban – részesítette az Egészségpénztárt. Az Egészségpénztár, a fenti adományból fel nem használt 
összeget – 1,5 millió Ft-ot – visszautalta.  

Magyarország Ügyészsége, a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészsége és a Cseh Köztársaság Legfelsőbb 
Államügyészsége közúti megállapodás alapján létrehozott JIT Cooper fedőnevű „közös nyomozócsoport” 
projekt finanszírozására 0,5 millió Ft bevétel érkezett. 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel módosított előirányzata és teljesítése 264,0 millió Ft. 

A folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételek módosított előirányzat és teljesítése 
264,0 millió Ft. A törlesztésből befolyt bevételből biztosított kölcsön egy főre eső összege 2,3 millió Ft/fő. 

Előirányzat-maradvány 

2012. évi előirányzat maradvány 

A NAV igazgatása 2012. évi megállapított előirányzat maradványa 16.776,8 millió Ft, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt 15.445,9 millió Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt 1.330,9 
millió Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosításra került. 

A 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 
maradvány 2.102,8 millió Ft, melyből 2012-ben keletkezett 2.068,5 millió Ft, 2012. év előtt 
keletkezett 34,3 millió Ft.  
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A 2013. június 30-ig meghiúsult kötelezettségvállalás összesen 5,8 millió Ft, ebből 2012. évben 2,6 
millió Ft, 2012. év előtt 3,2 millió Ft keletkezett. A meghiúsulások kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak:  

• A személyi juttatások előirányzatból a meghiúsult kötelezettségvállalások összege: 1,5 
millió Ft, ami többnyire a közigazgatási alap és szakvizsgára bejelentkezettek halasztásából, 
valamint a titkos ügykezelői vizsgára bejelentkezettek létszámváltozásából adódott. 

• A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból a meghiúsult 
kötelezettségvállalások összege 0,2 millió Ft. 

• A dologi kiadások előirányzatán meghiúsult kötelezettségvállalások összege: 4,0 millió Ft. 

• Az egyéb működési célú kiadások tekintetében összesen 0,1 millió Ft összeg lekötése 
hiúsult meg. 

 

Az 1965/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján a NAV igazgatása vonatkozásában a 2012. évi 
meghiúsult előirányzat-maradvány összege 5,8 millió Ft elvonásra került.   

 

2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználása 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
Maradvány 

összege 
2012. évi 

felhasználás 
Fel nem 
használt 

Személyi juttatások 598,5 597,0 1,5 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

95,5 95,3 0,2 

Dologi kiadások 5.643,0 5.639,0 4,0 

Egyéb működési célú kiadások 7,4 7,3 0,1 

Beruházások 7.964,3 7.964,3 0 

Felújítások 1.137,2 1.137,2 0 

Összesen: 15.445,9 15.440,1 5,8 

2013. évi költségvetési maradvány 

A NAV igazgatása 2013. évi maradvány összege 10.017,8 millió Ft, amely 9.302,4 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradványból és 715,4 millió Ft 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési-maradványból keletkezett. 
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 5,3 millió Ft önrevízió alapján elvonásra 
kerül. A rendelkezésre álló, kötelezettség-vállalással le nem kötött maradványból a 2013. év előtt 
keletkezett maradvány 198,7 millió Ft, a 2013. évben keletkezett pedig 516,7 millió Ft. 
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A 2013. évi költségvetési-maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon 
az alábbiak szerint képződött 

  

               adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat Összeg 

Személyi juttatások 527,5 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  158,9 

Dologi kiadások 5.768,6 

Egyéb működési célú kiadások  1,8 

Beruházások 2.335,7 

Felújítások 1.225,3 

Összesen: 10.017,8 

 

a. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett: 

Személyi juttatások: 430,4 millió Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 123,0 millió Ft 
Dologi kiadások: 5.186,3 millió Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 1,6 millió Ft 
Beruházások: 2.335,7 millió Ft 
Felújítások: 1.225,4 millió Ft 
Összesen: 9.302,4 millió Ft 

A kötelezettség-vállalással lefedett 9.297,1 millió Ft (önrevízióval csökkentett) összeg 
felhasználása a kötelezettség-vállalás állomány alapján a következő jogcímeken indokolt: 

Személyi juttatások: 426,2 millió Ft 

2013. év előtt keletkezett maradvány 0,2 millió Ft, mely az ISEC 2011 bázisolaj képzés személyi 
juttatásokat érintő két kötelezettség-vállalás összege. 

A 2013. évben keletkezett maradvány 426,0 millió Ft, az alábbi kötelezettségek alapján: 

Kormány rendelet szerinti kereset-kiegészítés: 

A 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a juttatás 
december havi fedezetére – a teljesítéssel összhangban – 70,3 millió Ft került elkülönítésre, illetve 
az 1990/2013 (XII. 29.) Korm. határozat szerinti elszámolás keretében 4,2 millió Ft kerül elvonásra, 
bérkompenzációra így összességében 74,5 millió Ft került lekötésre. 
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Változó bér: 

A tárgyévben teljesült\teljesülő – áthúzódó maradvány egyes összegei - nagyrészt november, 
december hónapokra vonatkozik. Változó bér kiadások elemei: éjszakai pótlék, gépjárművezetői 
pótlék, készenléti díj, veszélyességi pótlék, illetve túlóra, túlszolgálat, amely összességében 51,3 
millió Ft összeget igényel. 

Egyéb nem rendszeres juttatások: 

Egyéb nem rendszeres juttatások között az elismerések, a szociális juttatások, távolléti díjak, 
átlagkereset, végkielégítés, jubileumi és törzsgárda jutalom, napidíjak, fedezet igényei kerültek 
meghatározásra összességében 197,5 millió Ft összegben. 

Béren kívüli juttatások: 

A cafeteria juttatás egyes elemeire, mint önkéntes egészség-, és nyugdíjpénztár, SZÉP kártya 
alszámlái, helyi közlekedési bérlettérítés, Erzsébet utalvány, együttesen 59,2 millió Ft összegben 
jelentkezik. 

Költségtérítés: 

Költségtérítéseken belül az utazási, illetve az éleslátást biztosító szemüveg költségtérítések 
áthúzódó kiadásaira került fedezet elkülönítésre összességében 6,7 millió Ft összegben. 

Külsős személyi juttatások: 

Külső személyi juttatásokra 27,9 millió Ft összegben, amely elemek a felmentési átlagkereset, 
megbízási, szakértői díj, illetve az ösztöndíjban részesülők egyes juttatásai, egyéb juttatások. 

Egyéb kötelezettség (kiküldetés, árvízi védekezés visszafizetési kötelezettsége) 8,9 millió Ft 
értékben keletkezett. 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  121,9 millió Ft 

A 2013. évben keletkezett maradvány munkaadói közterhekből 120,5 millió Ft összegben (ebből 
reprezentációs kiadások egészségügyi hozzájárulása 3,7 millió Ft, a cafeteria juttatásé 9,8 millió Ft, 
táppénz hozzájárulásra 13,7 millió Ft, illetve szociális hozzájárulási adó jogcímen 93,3millió Ft), 
valamint az árvízi védekezés 1,4 millió Ft-os visszafizetési kötelezettségéből áll. 

Dologi kiadások 5.186,3 millió Ft 

ebből: 

2013. év előtt keletkezett maradvány: 21,1 millió Ft 

A 2013. év előtt keletkezett maradvány összegének nagyobb részét az ISEC 2011 bázisolaj 
képzéshez kapcsolódó kötelezettségek teszik ki, amelyek együttes összege 10,8 millió Ft, illetve a 
HERCULE II képzési program kötelezettsége, amelynek összege 6,1 millió Ft. A fennmaradó 
kötelezettségek a Külső határok alap Záhony és Röszke Határátkelőkkel kapcsolatban, valamint 
informatikai célú beszerzések fedezeteként kerültek rögzítésre. 
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2013. évben keletkezett maradvány: 5.165,2 millió Ft 

A 2013. évben keletkezett maradvány legjelentősebb kötelezettség-vállalással terhelt jogcímei az 
következők: 

Informatikai feladatokhoz kapcsolódó kiadás: 2.104,9 millió Ft 

A NAV szakmai feladataihoz kapcsolódó adó- és vámigazgatási informatikai rendszerek zavartalan 
működtetésére, üzembiztonságuk folyamatos fenntartására megkötött szerződések a NAV 
költségvetésében a leginkább forrásigényes kötelezettségek. Ennek következtében a maradvány 
terhére vállalt kötelezettségek állományában is a legnagyobb részt jelentik.  

SZJA egységcsomagok kiadásai: 1.406,0 millió Ft 

Az adóbevallás teljesítéshez szükséges egységcsomagok megrendelése a MARZEK KNER 
PACKAGING KFT-től történik és az elmúlt évek rendszerének megfelelően beszerzésük a 
rendelkezésre álló előirányzat maradvány terhére valósul meg. Ugyancsak ez a forrást az SZJA 
csomagok postaköltségének kiadásaira. 

Karbantartási kiadások: 249,5 millió Ft 

Az év végén különböző okokból felszabaduló előirányzatok felhasználására ad lehetőséget a NAV 
által üzemeltett ingatlanállomány eseti karbantartási munkáinak elvégzésére, hiszen a rendelkezésre 
álló ingatlanok műszaki állapota, illetve az év folyamán, e soron rendelkezésre álló eredeti 
előirányzat az állagmegóvási feladatok és eseti hibaelhárítások, karbantartások, javítások 
elvégzésén túlmenően jelentősebb karbantartások megvalósítását nem teszi lehetővé. Ennek 
következtében a már felmért és ajánlattal rendelkező karbantartások megrendelése lehetővé válik.  

Írószer, irodaszer, irodai papír beszerzés: 178,0 millió Ft 

Az előirányzat maradvány az írószer, irodaszer és irodai papír beszerzések körében a 
raktárkészletek év végi feltöltésére adnak lehetőséget.  

Röntgen berendezések karbantartása: 155,4 millió Ft 

A NAV határrendészeti vámszakmai feladatai között fontos szerepet játszik a sugárzó anyagok 
behozatalának és a Magyarországon át történő szállításának megakadályozása. Ennek 
elengedhetetlen kellékei a sugárzó anyagok jelenlétét kimutató sugárkapuk és mobil 
vizsgálóeszközök, amelyek használata során az üzembiztos és hiteles működésükhöz az eseti 
javításuk és kalibrálásuk is nélkülözhetetlen.  

Bútor beszerzés: 118,0 millió Ft 

Budapesti Faipari Term. és Ker. Kft. felé került kiadásra kiegészítő bútorok beszerzésére 
megrendelés, amelyek a 2014. év folyamán szükséges bútor igényeket biztosítani tudják. 

Egyenruha beszerzés: 113,2 millió Ft 

A NAV hivatásos állományú tagjainak egyenruházati termék pótlásának fedezetét biztosítja. 

NAV objektumok őrzése: 110,8 millió Ft 
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Az Atalian Global Services & Security Kft.-vel, a NAV KH objektumainak őrzés-védelme 
tárgyában megkötött szerződés a 2013. évi maradványt 110,8 millió Ft összegben érinti. 

Adó- és zárjegy beszerzés: 110,3 millió Ft 

A NAV KH vonatkozásában az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. felé kiadott adó- és zárjegy 
megrendelések két kötelezettséget érintenek. 

Képzések, értekezletek: 98,4 millió Ft 

Az összeg szakmai értekezletek, országos vezetői értekezlet, iratkezelési vezetők országos 
értekezletének, szakmai továbbképzések, munkaebédek és munkavacsorák előirányzat maradvány 
terhére történő pénzügyi rendezését tartalmazza. 

Adó- és vámszakmai anyagok, tájékoztatók: 79,3 millió Ft 

A két szakmai ág által kiadott megrendelések szakmai nyomtatványok, szakmai eszközök 
/mintavételi edények, vámszakmai bélyegzők, stb./, szakmai kiadványok beszerzését biztosítják. 

Európai Uniós kötelezettségek: 77,4 millió Ft 

Egyéb kötelezettségek együttesen: 363,9 millió Ft 

/üzemeltetési, közüzemi kiadások, fénymásoló berendezések karbantartási díja, MÁK térítési díjak, 
hajtó- és kenőanyag beszerzés, kis értékű tárgyi eszköz beszerzések/ 

Egyéb működési célú kiadások 1,6 millió Ft 

A 2013. év előtt keletkezett maradvány az ISEC 2011 Nemzetközi együttműködés keretében az 
üzemanyagok hamisítása elleni közös fellépéshez kapcsolódó oktatás kötelezettség-vállalása 1,5 
millió Ft. 2013. évben keletkezett egyéb működési célú maradvány egy üzemi balesethez 
kapcsolódóan kifizetésre kerülő kártérítés kötelezettség-vállalásaként szerepel a kimutatásban. 

Beruházások: 2.335,7 millió Ft 

ebből: 

2013. év előtt keletkezett maradvány: 1.065,8 millió Ft 

A 2013. évet megelőző időszak maradványa két részből tevődik össze. 

Határátkelők megnyitásához, kapacitás bővítéséhez kapcsolódóan a 1618/2012. (XII.18.) Korm. 
határozat alapján két új közúti határátkelőhely (régi Röszke és Bácsszentgyörgy) létrehozásához a 
NAV részére a fedezet 986,4 millió Ft összegben már biztosított, ebből kötelezettség-vállalással 
lekötött maradvány 970,3 millió Ft. 

A további három kötelezettség jogi okok következtében áll fenn. A Mech-Vill System Kft-vel peres 
ügy van folyamatban a Tatabánya, Erdész u-i ingatlan beruházási munkáival összefüggésben, amely 
a kivitelezés minőségi kifogásait érinti. Ez a kötelezettség még a szervezeti integrációt megelőzően 
a Vám- és Pénzügyőrség kötelezettség-vállalás állományából fennmaradt tétel. Összege 22,2 millió 
Ft. További két kötelezettség a beruházási munkákhoz kapcsolódó garanciális javítások szerződés 
szerinti pénzügyi fedezete.  
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Az egyik az Erado Kft. által a Budapest, III. kerület Huszti úton végzett beruházási munkához 
kapcsolódóan 3,0 millió Ft, a másik a Persecutor Kft. kivitelezésében a Budapest, V. kerület Zoltán 
u.-i ingatlan biztonságtechnikai rendszer kiépítéséhez kapcsolódó garanciális visszatartás, amely 
összege 4,7 millió Ft. További két kötelezettség-vállalás HERCULE II. (A csalások, 
cigarettacsempészet és hamisítás elleni küzdelem megerősítése Magyarország külső határain) 
technikai eszközök beszerzésére és TÁMOP 1.2.1 (Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző 
járulékkedvezmények (START PLUSZ és START EXTRA kártyák gyártása) tárgyában került 
rögzítésre, együttes összegük 65,6 millió Ft. 

2013. évben keletkezett maradvány: 1.269,9 millió Ft 

Az intézményi beruházások kiemelt előirányzaton 2013. évi kötelezettség-vállalással lekötött 
maradvány összege jelentős. Ennek oka, hogy az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 
megvalósítása a kivitelezés főösszegének nagyságrendje következtében teljes egészében a NAV KH 
Közbeszerzési Főosztály által lebonyolított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések alapján történik. A közbeszerzés alapján történő szerződéskötés következtében a 
tárgyévben megkezdett eljárások teljes adminisztrációját követő műszaki kivitelezési munkák – 
különösen eredménytelen, és ezt követő ismételt eljárás estén – mindenképpen a következő évben 
fejezhetőek be, amelyet esetenként a téli időszak miatti technológiai várakozások is tovább 
hosszabbítanak.  

Ha a közbeszerzési eljárás az év közepe felé kezdődik, akkor a szerződéskötést – a kötelezettség-
vállalását – követő következő évi szállítás az eszközbeszerzések vonatkozásában is érvényesül, 
amelyet a különleges rendeltetésű, haditechnikai eszközök /pl. hő kamera/ beszerzése tovább 
növelhet. 

A 2013. évi kötelezettség-vállalással lekötött maradvány főbb tételei a következők: 

Immateriális javak vásárlása: térinformatikai adatbázis létrehozása; szoftvereszközök, internetes 
blokkolás elrendelésének folyamatos követését dokumentáló rendszer, Pénztárgép Felügyeleti 
Rendszer (PFR) beszerzése; PROFM Help Desk rendszer fejlesztése összesen 59,4 millió Ft 
összegben.  

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok beszerzése: A NAV KMRAF használatában lévő 
Budapest, XII. kerület Kresz Géza u. 13-15. szám alatti irodaépületben megvalósuló villamos-
energia fejlesztéshez kapcsolódó hálózat fejlesztési hozzájárulás összege 0,9 millió Ft összegben. 

Gépek, berendezések. felszerelések vásárlása:  

Behatolás jelző és tűzjelző rendszer kiépítése, 1 db WDXRF és 1 db LC-MS készülék, 2 db 
gázkromatográf beszerzése, távfelügyeleti rendszer kiépítése, biztonságtechnika telepítése, 
szünetmentes rendszer kiépítése, 25 db Martel Body kamera beszerzése, kameratelepítés, beléptető 
rendszer telepítése, OPG rendszer kiépítése, split klíma beszerzése összesen 352,1 millió Ft. 

A NAV informatikai rendszereit futtató eszközpark elavult, az integrációt követő felhasználószám 
növekedésével, valamint a különböző folyamatok integrálásával a terhelés a vártnál nagyobb 
mértékben megnövekedett, így az elavult és kis teljesítményű szerverek cseréjére a korszerűsítéshez 
mindenképpen szükség van, a kötelezettségvállalás értéke 213,7 millió Ft. 
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Sűrűségmérő automata beszerzése 147 millió Ft, 2 db hídra szerelhető fix hőkamera beszerzése 44,5 
millió Ft. 

Járművek vásárlása: 

A NAV részére beszerzésre kerülő járművek kötelezettség-vállalásainak együttes összege 560,8 
millió Ft. Ebben az összegben szerepel 20 db személyszállító mikrobusz /224,2 millió Ft/, a 
vámszakmai ellenőrzések megkönnyítésének biztosítására 10 db irodabusz /81,7 millió Ft/, a 
selejtezési km-t, illetve életkort elérő szolgálati gépjárművek cseréjére új személygépkocsik /104,9 
millió Ft/, illetve a NAV Bevetési Főigazgatósága részére áruszállító pick-up terepjáró 
haszongépjárművek /150,0 millió Ft/beszerzése. 

Alacsony vízállás esetén alkalmazható vízi eszköz (kemény üvegszálas merev aljú RIB hajó) 
beszerzésére 5,9 millió Ft összegben szerepel kötelezettség-vállalás. 

Felújítások: 1.225,4 millió Ft 

A 2013. év előtt keletkezett maradvány: 35,7 millió Ft 

Eger épület felújítás – 35,7 millió Ft: 2012 novemberében került aláírásra az Eger, Grónay Sándor u. 3. 
szám alatti épület felújítására vonatkozó szerződés a kivitelező VORTEX ÉPÍTŐ Építőipari és 
Generálkivitelező Kft-vel. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos kifogások eredményeképpen a 
pénzügyi rendezésből visszatartásra került 35,7 millió Ft. 

2013. évben keletkezett maradvány: 1.189,6 millió Ft 

• Budapest, Fiumei út 6. épület felújítás – 28,1 millió Ft: Bp. VIII. Fiumei út 6. szám alatti lakások 
víz- és csatornahálózatának felújításának kivitelezés folyamatban van, a munka 2014. első 
félévében várhatóan befejeződik. 

• Budapest, Szállás u. 5. pincetömb víznyomás elleni szigetelés – 46,0 millió Ft: Az állagmegóvás 
és a további károsodás megelőzése érdekében elengedhetetlenné vált a Budapest, Szállás u. 5. szám 
alatti épület talajnedvesség elleni szigetelése. A szükséges tervek elkészültét, majd a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés már folyamatban 
van, befejezése a tervek szerint 2014. első félévében várható. 

• Budapest, Váci út 48/c részleges felújítás – 262,3 millió Ft: Az épület komplex felújításának 
tervezési szakasza lezárult, a kivitelezésre vonatkozó, 2013. évben indított közbeszerzési eljárás 
még nem fejeződött be, jelenleg ajánlattételi szakaszban tart 

• Nyíregyháza Dózsa György u. 37. tetőfelújítás – 83,1 millió Ft: A szükséges tervek elkészültét, 
majd a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
megkezdődött az Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága kezelésében lévő 
Nyíregyháza, Dózsa György u. 37-39. sz. alatti épület tetőfelújításának és korszerűsítésének 
kivitelezése. A befejezés tervek szerint 2014. első félévében várható. 

• Miskolc, Kazinczy u. 19. ÜSZI átalakítás – 231,3 millió Ft: A NAV Észak-magyarországi 
Regionális adó Főigazgatósága Miskolc, Kazinczy u. 19. szám alatti ügyfélszolgálati iroda 
átalakítási és felújítási munkáinak elvégzése, továbbá az 1. emeleti tanácsterem hűtő-fűtő 
rendszerének korszerűsítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés alapján a kivitelezés jelenleg folyamatban van, befejezése tervek szerint 2014. első 
félévében várható. 

2275



 
 

• Budapest, Bartók Béla út 156. épület felújítás – 464,8 millió Ft: A jelenleg használaton kívül 
álló ingatlanban a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 
kerül elhelyezésre, azonban az épület állapotára tekintettel a beköltözést megelőzően annak 
komplex felújítása szükséges. A kivitelezésre vonatkozó, 2013. évben indított közbeszerzési 
eljárás még nem fejeződött be, jelenleg ajánlattételi szakaszban tart. Ennek befejezését 
követően lesz lehetőség az eljárás nyertesével történő szerződéskötésre, majd a felújítás 
elvégzésére (melynek befejezése tervek szerint 2014. első félévében várható). 

• Budapest XIII. kerület Kresz Géza u 13. épület felújítás – 34,4 millió Ft: Az épület 
felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészíttetését és a hatósági engedélyek 
megszerzését követően jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik. A szerződés teljesítése és 
kifizetése előreláthatólag 2014. első félévében megtörténik. 

• Budapest, Széchenyi u. 2. 16,9 millió Ft: az ingatlanban lévő 3 db felvonó felújítása. 

• Egyéb kisebb értékű felújítási munkák fedezete: 22,7 millió Ft. 

 

b. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett: 

Személyi juttatások: 97,1 millió Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35,8 millió Ft 
Dologi kiadások: 582,3 millió Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 0,2 millió Ft 
ÖSSZESEN: 715,4 millió Ft 

Visszahagyásra a teljes kötelezettségvállalással le nem fedett összeg igénylésre került, 
felhasználását kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a következő jogcímeken tervezett: 

Dologi kiadások: 715,4 millió Ft 

� 395,3 millió Ft – OPG rendszer fenntartása és karbantartása: 

Az OPG rendszer bevezetésére biztosított beruházási keret kizárólag az eszközök beszerzési 
költségét finanszírozta, a későbbi karbantartási és üzemeltetési működési kiadások fedezeteként 
többletforrás jóváhagyására nem került sor. Ennek részben finanszírozására a kötelezettség-
vállalással nem terhelt maradvány összege nyújthat fedezetet. 

� 320,1 millió Ft – Archívum épület géptermeinek teljes körű üzemeltetése: 
Kormányzati döntés alapján a NAV felé bekötésre kerülő, on-line kapcsolattal rendelkező 
pénztárgépek adatai a NAV Informatikai Intézet Hungária körúti épületében kerülnek fogadásra. Az 
Archívum épület géptermeinek működésére, továbbá a teljes kőrű karbantartására pénzügyi 
fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre. A dologi kiadások kiemelt előirányzaton visszahagyni kért 
forrás összegéből ezért a gépterem karbantartási és működési költségeinek biztosítása került 
tervezésre. 
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Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő felhasználás bemutatása 

Közúti határátkelőhelyek fejlesztése 

A határátkelőhelyek fejlesztésének 2013-ban időszerű feladatairól szóló 1639/2012. (XII. 19.) 
Korm. határozat 2014. április 30-i határidővel feladatul szabta a Röszke - Horgos I. közúti 
határátkelőhely újbóli megnyitását, továbbá Bácsszentgyörgy - Rastina (Haraszti) közúti 
határátkelőhely létrehozását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Magyarország és a Szerb 
Köztársaság határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságai számára az 
ellenőrzés feltételeit magyar államterületen, közös helyen kell biztosítania. Az ehhez szükséges 
források a 2013. évi központi költségvetés terhére, illetve a 2014. évi költségvetés tervezése során a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetében azzal kerültek biztosításra, hogy a beruházás forrás-
szükséglete esetében az Európai Unió Külső Határok Alap 2013. évi allokációjából elérhető 
pénzügyi keretet is figyelembe kell venni.  

A 1618/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 21. § (6) bekezdése alapján a két új közúti határátkelőhely létrehozásának 
finanszírozásához 986,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem 
használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XVI. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. 

Röszke - Horgos I. határátkelőhely újranyitásának finanszírozása módosult és a Külső Határok Alap 
(KHA) 2013. évi programba „Röszke - Horgos I. közúti határátkelőhely újranyitása” című 
projektként valósul meg. Támogatási összeg 2013 év folyamán nem érkezett, 2012 évben a 
Kormányhatározatokban foglalt kötelező megvalósítás miatt rendkívüli kormányzati intézkedés 
keretében átcsoportosított 390,8 millió Ft összeget a BM értékelő bizottsága a 2013. évi Külső 
Határok Alap programban - a NAV által benyújtott pályázat alapján - teljes összegében 
támogathatónak ítélt. A rendkívüli intézkedés keretében kapott összeggel 2014. május 31-ig kell 
elszámolni. A projekt megvalósításának végső határideje 2015. június 30., azonban a 2013. évi CC. 
törvény alapján 2014. január 1-től az EU külső határain lévő közúti határátkelőhelyek üzemeltetési 
és fejlesztési feladatai a NAV-tól a Rendőrséghez kerültek át, így a határátkelőhely megnyitása is.  

A feladatátadás végrehajtása érdekében a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettese és az ORFK 
gazdasági főigazgatója közös körlevelet adott ki, amelyben a Röszke-Horgos határátkelőhely 
fejlesztési projekt kapcsán megállapodtak arról, hogy a tervezési közbeszerzési eljárást még a NAV 
folytatja le az Együttműködő Partnerek bevonásával, majd az elkészült tervek átadását követően a 
kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat már a Rendőrség végzi. 

Bácsszentgyörgy - Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhely létrehozására átcsoportosított összeg 
595,6 millió Ft, melyből 39,1 millió Ft került felhasználásra. A határátkelőhely létrehozása a 
Rendőrség felelősségi körébe került át, a meglévő forrás biztosítása mellett. 
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Customs 2013, Fiscalis 2013 programok 

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az 
Európai Bizottság végrehajtási eljárása miatt a Nemzeti- Adó és Vámhivatalnál támogatás-
levonással érintett programok megvalósításához szükséges összesen 102,7 millió forint (210.000 
EUR + 154.000 EUR) átcsoportosítását rendelte el a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti adó- és 
Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati Intézkedések cím terhére. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1561/2012. (XII. 6.) Korm. határozatban foglalt 
határidőre a NAV az elszámolást teljesítette. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Csempészet- és hamisítás elleni küzdelem (ÁHT-T: 282323) 

Az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és a tagállamok, valamint két multinacionális 
dohánygyár – Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) – között 2004. 
és 2007. évben megállapodás jött létre, amelynek célja a cigarettacsempészet és hamisítás 
visszaszorítása. A megállapodás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (illetve a jogelőd Vám- és 
Pénzügyőrség) részére biztosított pénzeszköz a dohánycsempészet felderítésével, illetve 
visszaszorításával összefüggő kiadások finanszírozására használható fel.  

A NAV Informatikai Intézetnél vezetett Csempészet, hamisított PMI cigaretták átvezetési 
számlájára a 2013. évben 289,1 millió Ft jóváírás érkezett, mely a Fejezeti előirányzat-felhasználási 
keretszámlára átvezetésre, illetve előirányzatosításra került. 

2013. évben a felhasználása dologi jellegű kiadásokat, az adójegy beszerzés kiegészítő fedezetét 
biztosította. 

EU Fiscalis 2013 programban való részvétel (ÁHT-T: 280623), 

A Fiscalis 2013 Program az Európai Unió (továbbiakban: az EU) olyan közösségi programja, amely 
elsődleges célja a Közösségen belüli piacon működő közvetett adózási rendszer fejlesztése, illetve a 
határokon átnyúló adócsalások közösségi szintű visszaszorítása érdekében a tagállamok közötti 
adóügyi együttműködés elősegítése. Ilyen módon a program az általános uniós adópolitika 
támogatására és végrehajtására használatos eszköz. A program tevékenységei: kommunikációs és 
információcsere-rendszerek összehangolása, többoldalú ellenőrzések, szemináriumok, 
projektcsoportokban való részvétel, a tapasztalatszerzés, munkalátogatások, képzési tevékenységek 
megvalósítását és más hasonló a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges tevékenységek.  

Alapja a Fiscalis 2013 programhatározat /az Európai Parlament és a Tanács 1482/2007/EK – 2007. 
december 11-ei határozata/, a közösségi adóügyi cselekvési program (Fiscalis 2013) létrehozásáról, 
amely lefekteti annak céljait és eszközeit. 
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A 2013. év során a Nemzeti- Adó és Vámhivatal delegáltjai olyan közös akciókban vettek részt, 
amelyeknek célja:  

• Az adórendszerek belső piaci működésének javítása (csalás elleni küzdelem) 
• A tagállamok közötti információcsere és közigazgatási együttműködés 
• Az uniós jog és a tagállamok jogában való végrehajtásának megértése 
• A bevált közigazgatási gyakorlati megoldások megosztása, fejlesztése és terjesztése 
• A horizontális programokkal kapcsolatos kérdések 

 

A NAV aktívan részt vett a Fiscalis 2013 Program végső értékelésében, amelynek keretében az 
Európai Bizottság felméri, hogy a program során mennyire valósultak meg a programcélok, 
informatikai fejlesztések és mennyire volt költséghatékony a megvalósítás. A Fiscalis 2013 számos 
olyan csoport működését teszi lehetővé, amelyeken keresztül a szakértők befolyásolni tudják EU-s 
döntéshozatal során a gyakorlati szempontból fontos részleteket és irányokat. A részvétel tehát 
elsődleges fontosságú. 

Az Európai Parlament és a Tanács határozatában a 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakra 156,9 millió euró pénzügyi keretösszeget állapított meg a Fiscalis 2013 teljes 
költségvetésére. A 2013. pénzügyi évre a Bizottság 180.000 eurót ítélt meg Magyarországnak éves 
keretösszegként. 

A projektek keretében a korábbi, illetve a 2013-as pénzügyi évben történt kiutazások 
megelőlegezett kiadásainak utólagos megtérítésére tett intézkedés alapján, 2013-ban a rendelkezésre 
álló devizaszámláról Fiscalis 2013 projekt vonatkozásában 35,8 millió Ft került visszarendezésre. 

EU Customs 2013 programban való részvétel (ÁHT-T: 280089) 

A Customs 2013 program az EU tag- és csatlakozó államai vámprogramjának legfrissebb változata, 
amely több száz projektet és programot, szemináriumot, látogatást koordinál és finanszíroz. Alapja 
a Customs 2013 programhatározat, az Európai Parlament és a Tanács 624/2007/EK határozata. A 
program 6 évre szól és a vámtevékenység fejlesztésére törekszik gyakorlati szinten, elsősorban a 
közös vámjogszabályok és vámpolitikai irányvonalak alapján. A program teljes költségvetése 323,8 
millió euró. 

A 2013. pénzügyi évre a Bizottság 200.000 EUR-t ítélt meg Magyarországnak éves 
keretösszegként. 

A 2013. év során a NAV delegáltjai olyan közös akciókban vettek részt, amelyeknek célja: az Uniós 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme; a kereskedelem könnyítése, az együttműködés és 
versenyképesség; az egységes európai vámigazgatás keretében történő fellépés; a kereskedelem és 
az állampolgárok biztonságának és védelmének megerősítése; bővítés és az Unió szomszédos 
országaival, valamint egyéb harmadik országokkal való kapcsolattartás. A NAV aktívan részt vett a 
Customs 2013 Program végső értékelésében is, amelynek keretében az Európai Bizottság felméri, 
hogy a program során mennyire valósultak meg a programcélok, informatikai fejlesztések és 
mennyire volt költséghatékony a megvalósítás.  

A Customs 2013 számos olyan csoport működését teszi lehetővé, amelyeken keresztül a szakértők 
befolyásolni tudják EU-s döntéshozatal során a gyakorlati szempontból fontos részleteket és 
irányokat. A részvétel tehát elsődleges fontosságú. 
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A projektek keretében a korábbi, illetve a 2013-as pénzügyi évben történt kiutazások 
megelőlegezett kiadásainak utólagos megtérítésére tett intézkedés alapján, 2013-ban a rendelkezésre 
álló devizaszámláról Customs 2013 projekt esetében 56,6 millió Ft került visszarendezésre. 

Európai Unió támogatásával megvalósuló programok 

Fiscalis 2013 

A projektek keretében a korábbi, illetve a 2013-as pénzügyi évben történt kiutazások 
megelőlegezett kiadásainak utólagos megtérítésére tett intézkedés alapján, 2013-ban a rendelkezésre 
álló devizaszámláról Fiscalis 2013 projekt vonatkozásában 35,8 millió Ft került visszarendezésre. 

Customs 2013 

A projektek keretében a korábbi, illetve a 2013-as pénzügyi évben történt kiutazások 
megelőlegezett kiadásainak utólagos megtérítésére tett intézkedés alapján, 2013-ban a rendelkezésre 
álló devizaszámláról Customs 2013 projekt esetében 56,6 millió Ft került visszarendezésre. 

ISEC projektek 

Az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem program” ISEC 2009 Action 
Grant keretében 2009-ben meghirdetett felhívására a korábbi Vám- és Pénzügyőrség pályázati 
ajánlatot nyújtott be, amely az Európai Bizottság által elfogadásra, majd a Támogatási Szerződés 
aláírásra került. Jogszabály módosulás és struktúraváltozás miatt 2011. évben a Támogatási 
Szerződés módosítására került sor.  

A program új címe „Tapasztalatcsere program az Europolnál, a Bolgár Köztársaság 
Vámhatóságnál, a Holland Királyság Vámhatóságánál és Németország Vámbűnügyi Hivatalánál 
a pénzmosás elleni harc és a kábítószer kínálat csökkentése érdekében történő nemzetközi 
bűnügyi együttműködés fejlesztése kapcsán” lett. A módosított projekt 2011. szeptember 15-i 
aláírásával megkezdődhetett a 15 tevékenység megvalósítása, azonban az Európai Bizottság döntése 
alapján, a tervezettnél hamarabb, 2012. december 6-án véget ért, és így csak 9 tevékenység valósult 
meg. 

2013. év elején 1,2 millió Ft kifizetés történt még a projekt kapcsán, amely napidíj, szállás-és 
kiküldetéshez kapcsolódó egyéb költségeket foglal magában. 

A 2013 márciusában benyújtott végső jelentés kapcsán a Bizottság még 2013-ban összesen 1,0 
millió Ft-ot (3.471,4 euró) utalt át, amely működési célú átvett pénzeszközként lett 
előirányzatosítva. 

Az Európai Bizottságnál az ISEC program keretében 2011-ben meghirdetett pályázatok közül a 
NAV az alábbi projekteket nyerte el: 

Az ISEC 2011 Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem program keretében elnyert 
HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002201 „Gazdasági és pénzügyi nyomozók – EFI” című 
projektben való részvételre az Olasz Pénzügyőrség megkeresését követően kerülhetett sor. 

A projekt keretében egy projektindító és egy projektzáró workshop, 6 alap és 6 haladó nyomozati 
tanfolyam kerül megtartásra, amelyen a NAV bűnügyi szakterületén dolgozó, angol nyelvtudással 
rendelkező 39 munkatársának lesz lehetősége részt venni. 
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A program megvalósítás határideje: 2015. április 09. 

A projekt keretében elnyert támogatás összege 16,9 millió Ft, mely összeg a NAV által delegált 
résztvevők utazási, szállás és ellátás költségeire fordítható. Az utazásokhoz kapcsolódó biztosítás 
költségét a NAV saját forrásból (önrész) finanszírozza 0,7 millió Ft összegben.  

Az Olasz Pénzügyőrség a teljes támogatási összeget átutalta 2013. évben a NAV részére. 

2013. évben a program első 3 alaptevékenysége valósult meg. A tevékenységek keretében egy 
hónapos kurzusok kerültek megrendezésre Olaszországban.  

Az előfinanszírozott összegből 2013. évben 2,2 millió Ft; a NAV önrész összegből 0,4 millió Ft 
került felhasználásra.  

A HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002597 számú, a „Képzési program a bázisolajokkal 
kapcsolatos csalások elleni hatékony fellépés érdekében - Nemzetközi együttműködés fejlesztése 
az üzemanyagok hamisítása ellen” projekt során 1 nyitó és 1 záró konferencia, 2 szeminárium, 2 
oktatási program és Katowicében további 1 oktatási program megrendezésére kerül sor. A projekt 
2013 januárjában kezdődött el és 2014. május 14-ig meghosszabbításra került. 

A projekt 90 %-ban a Bizottság által támogatott, így 10 % + ÁFA saját forrást kell hozzáadnia a 
NAV-nak. 

A program lebonyolításához a támogatás (31,7 millió Ft) 2012-ben érkezett a Bizottságtól, melyből 
2013-ban 19,2 millió Ft lett felhasználva ellátmány, repülőjegy, biztosítási, utazási és 
rendezvényszervezési (bankett technika, terembérlés, étel, ital) költségekre.  

A felhasználás tekintetében a projekthez szükséges önrész eddig 8,8 millió Ft (10 % + ÁFA).  

Az ISEC 2012 program keretében a HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003989 számú, a 
„Tapasztalatcsere-program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni 
küzdelem területén” projektet 2013-ban az Európai Bizottság elfogadta, azzal a kitétellel, hogy az 
eredeti pályázatban szereplő 95%+5%+Áfa támogatási arány helyett, a végleges 105.361 euró 
összegű projektből 90% lesz a támogatott összeg. A projekt célja a NAV bűnügyi szakterületén 
dolgozó munkatársak megismerkedése a partner államok felderítési és vizsgálati módszereivel, a 
pénzmosási bűncselekmények területén mutatkozó trendekkel, naprakész ismereteket szerezve az 
aktuális kockázati tényezőkről és profilokról. 

A 22 hónapos időtartamú, 2013-2015 időszakra tervezett projekt keretében összesen 11 tevékenység 
(egy 2 hónapos előkészítési szakasz, Magyarországon egy nyitó és egy záró konferencia, 4 
tanulmányút, illetve Szlovákiában és Angliában 2-2 tanulmányút) kerül megvalósításra. A 
projektben partnerhatóságként vesz részt az Angol és Szlovák Adó- és Vámhatóság. 

A Támogatási Szerződés megkötését követően, 2013. december 5-én 22,9 millió Ft támogatási 
összeg érkezett, azonban felhasználás nem történt. 
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EKOP – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 azonosító számú 
„Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Háttér konszolidáció” című kiemelt projekt eredményeképpen 
kialakul az integrált szervezeti működéshez szükséges informatikai háttértámogatás, amely 
közvetlenül segíti az integrált szervezet működésének javulását. 

A projekt fő célja, hogy a korábbi párhuzamos informatikai infrastruktúra konszolidációjával 
egységes szolgáltatási hátteret teremtsen az IT feladatokra, továbbfejlessze a HR rendszert, az 
integrált gazdasági szervezet működéséhez megfelelő gazdálkodási rendszer infrastruktúrát 
biztosítson, valamint egységes dokumentumkezelési (iratkezelési) rendszert alakítson ki. A 
fejlesztés segíti a kormányprogramban és az EU fejlesztési programjaiban meghatározott célok 
teljesülését, valamint pozitív hatást gyakorol a nemzetközileg a közigazgatásban megfigyelhető 
elektronizálási trend hazai megvalósítására. 

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló projekt fejlesztései 2012. szeptember 3 – 2014. május 31. között történnek. Az elnyert 
pályázat alapján a NAV  rendelkezésére álló támogatási összeg: 1.999,3 millió Ft. Azonban a 
támogatási összeg 4.999,3 millió Ft-ra módosult „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre 
szóló akciótervének módosításáról” szóló 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján.  

A projekt 100 %-ban támogatott. 2013-ban 552,1 millió Ft kifizetés történt a projekt terhére, 
felhalmozási célú kiadás: 502,5 millió Ft, működési célú kiadás: 49,6 millió Ft.  

Az fenti programhoz kapcsolódóan az EKOP-1.1.14-2012-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal – Adóigazgatási szakrendszerek integrációja” című kiemelt projekt az 
adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. 

A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének 
módosításáról szóló 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozatában kiemelt projektként nevesítette a 
projektet. A közigazgatás megújításának részeként a 2010. évi CXXII. számú törvény a korábbi 
vám- és adóhivatali szervezetek összevonásával létrehozta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, amely 
az állammal szembeni befizetési kötelezettségek egységes kezelésével jelentős 
hatékonyságjavulást hivatott eredményezni. Ennek megfelelően szükségessé vált a két szervezet 
informatikai hátterének az új kihívásoknak megfelelően biztonságos, professzionális szintre való 
fejlesztése, hiszen az érintett közteher beszedési területek (vám, adó, járulékok) kezelése jelentős 
informatikai támogatást igényel. 

A projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítésére, valamint az ellenőrzési rendszer 
megújítására kerül sor. A projekt eredményeképpen a NAV tovább fejleszti az ellenőrzés 
nyilvántartó rendszerét, új keretrendszer készül, mely támogatja a kockázatelemzési folyamatok, 
feladatok rögzítését és nyomon követését, valamint segíti a vezetői ellenőrzést, továbbá az 
adóvégrehajtás keretében végzett végrehajtási folyamatoknak teljesebb körű informatikai 
támogatásának megvalósítása. 

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló kiemelt projekt fejlesztései 2013. február 15 – 2014. július 31. között történnek. Az 
elnyert pályázat alapján a NAV rendelkezésére álló támogatási összeg: 1.500,0 millió Ft. 
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A projekt 100 %-ban támogatott. A projekt keretében 2013-ban 396,6 millió Ft kifizetés történt, 
amely teljes egészében felhalmozási célú kiadás. 

Az EKOP-2.1.13-2012-2012-0001 azonosító számú „Ügyfélkapcsolatok fejlesztése” című kiemelt 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében. 

A projekt kiemelt célja a közigazgatás hatékonyságának javítása, ezen belül a „jó állam” koncepció 
megvalósítása, ennek részeként az ügyfelek egyszerű, egy helyen megoldható ügyintézési 
lehetőségének megteremtése, a kormányablak-koncepció megvalósítása. 

A program megvalósítás határideje: 2014. május 31. 

A 100 %-os támogatottságú projkt keretében 2.000,0 millió Ft támogatásban részesül a NAV, 
amelynek kifizetése folyamatosan történik az elszámolások benyújtását követően.  

2013. évben 105,9 millió Ft összegben történt kötelezettségvállalás a projekt keretében, ami 
számítástechnikai eszközök beszerzését jelentette. A pénzügyi teljesítés összege megegyezik a 
kötelezettségvállalás összegével.  

Az EKOP-2.1.1-07 azonosító számú „Elektronikus fizetés megvalósítása” című projektben a 
korábbi kivitelezés során megvalósításra nem került munkák elvégzése szükséges. Az EU forrásból 
finanszírozott munkák esetében az idegen nyelvi megjelenés és esélyegyenlőségi feltételek 
teljesítése elengedhetetlen feltétele a projekt zárásának, ezért ezen fejlesztői munkák elmaradása 
esetén a projektek nem zárhatóak le.  

A kiegészítő munkák megvalósítása 2013-ban megtörtént, melyre a NAV 30,1 millió Ft támogatást 
kapott. 

TÁMOP- Társadalmi Megújulás Operatív Program 

A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző 
járulékkedvezmények” című kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. 

A projekt alapvető célja a munkáltatók ösztönzése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatására, ami célzott járulékkedvezmény biztosításával valósul meg. A 
program megvalósítási határideje: 2014. június 30. 

A programból a NAV részére biztosított támogatási összeg 228,7 millió Ft. A támogatási összegből 
2011. évben 114,0 millió Ft, 2013. évben 90,4 millió Ft került átutalásra a NAV részére, ebből 63,1 
millió Ft dologi, 27,3 millió Ft felhalmozási kiadás. 

A projekt keretében 2012. évre 48,0 millió Ft értékben történt kötelezettségvállalás, amelynek 
teljesítése a 2013. évben valósult meg informatikai szolgáltatás beszerzésével 
(számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások). 2013. évben további 
kötelezettségvállalás történt 90,4 millió Ft összegben. A 2012. és 2013. évi kötelezettségvállalási 
állományból összesen 70,0 millió Ft összegű kifizetés történt (C típusú EU tábla módosítása, 
projektben közreműködő kollégák munkabére és járulékai, adattároló kazetta, START Bónusz 
adatszolgáltatás beszerzése). 
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Külső Határok Alap 2011. évi program 

A Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007/574/EK határozattal összhangban a 2011. évi 
programra a Belügyminisztérium zártkörű, kétfordulós pályázata kapcsán a BM kijelölt Értékelő 
Bizottsága a röszkei és záhonyi beruházási javaslatokat minősítette támogathatónak.  

 „Záhony közúti határátkelőhelyen az ellenőrzés technológiai módosításhoz kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztés” címen – a schengeni követelményeknek megfelelő „egy megállásos” 
ellenőrzési technológiát megfelelőbben támogató elv alapján indokolt fülkecsere integrált 
(pénzügyőri-határrendészeti) fülkerendszer kialakításának céljából. A projektet 2013. június 30-ig 
kellett megvalósítani. Ehhez a Belügyminisztérium összesen 194,1 millió Ft támogatást nyújtott 
(ebből 2013-ban 177,9 millió Ft), azonban a projektre mindösszesen 193,5 millió Ft került 
felhasználásra. A 0,6 millió Ft fel nem használt összeg visszautalására 2014-ben kerül sor. 

„A röszkei közúti határátkelőhely kapacitásának bővítése” címen - sávszélesítés és új integrált 
fülkerendszer kialakításának céljából, szintén az „egy megállásos” ellenőrzési technológiát jobban 
kiszolgáló infrastruktúra-fejlesztés indokkal. A projekt megvalósításának véghatárideje szintén 
2013. június 30 volt. A Belügyminisztérium által teljesített közbenső kifizetések révén beérkezett 
támogatás összesen 520,6 millió Ft (ebből 2013-ban 476,8 millió Ft), a projektre véglegesen 
felhasznált összeg 517,8 millió Ft volt. A 2,8 millió Ft különbözet visszautalása 2014. évben 
valósul meg. 

Külső Határok Alap 2012. évi program 

A Külső Határok Alap 2012. évi programjához kapcsolódóan a Belügyminisztérium zártkörű 
pályázatot hirdetett meg, amely keretében a „Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének 
továbbfejlesztése” és „Határátkelőhelyek rendszám- és konténerazonosító rendszerének 
továbbfejlesztése” című pályázatok benyújtására került sor.  

Az utóbbi projekt megvalósítását a Belügyminisztérium nem támogatja, azonban a 
„Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének továbbfejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására a 
pályázatban benyújtottal megegyezően 310,8 millió Ft támogatási összeget (melyből 77,7 millió Ft 
belügyminisztériumi hozzájárulás) hagyott jóvá a NAV részére. 

A projektben a NAV és az ORFK közösen vállalják a schengeni külső határátkelőhelyekre 
telepítendő, a sávok működési állapotának jelzésére szolgáló elektronikus kijelzők beszerzését, 
telepítését. Az elektronikus kijelzők az ukrán és szerb határszakasz 11 közúti határátkelőhelyén - 
Záhony, Beregsurány, Lónya, Barabás, Tiszabecs, Röszke, Tiszasziget, Ásotthalom, Tompa, 
Hercegszántó, Bácsalmás - kerülnek elhelyezésre. 

A határátkelőhelyek üzemeltetőjeként a pályázat benyújtására a NAV jogosult, azonban az 
előkészítő munka során szakmai egyeztetések történtek az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának 
Határrendészeti Főosztályával a beszerzendő eszközök szükségességéről és számáról. 

A régi típusú táblák cseréje és az elektronikus kijelzőkre történő átállás kérdéskörének aktualitását a 
2013. július 19-én hatályba lépett 562/2006/EK rendeletet módosító 610/2013/EU rendelet azon 
rendelkezése adja, amely szerint új típusú jelzőtáblák („vízum nem szükséges”, „minden útlevél”) 
kerültek bevezetésre. 
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Az ukrán és szerb határszakaszon a forgalom változásának függvényében kialakuló várakozási idők 
csökkentése, a határellenőrzés hatékonyabbá tétele indokolttá teszi a forgalom átszervezésére 
vonatkozó lehetőségek minél szélesebb körű biztosítását. Ennek keretében a kijelölt forgalmi sávok 
irányának, jellegének időszakos megváltoztatására kerülhet sor, úgymint buszsáv megnyitása a 
személyforgalom számára, a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező állampolgárok által 
használható sávok megnyitása harmadik országok állampolgárai számára, valamint eredeti forgalmi 
iránnyal szembeni közlekedés biztosítása a kiemelt forgalmú határátkelőhelyeken (Záhony, Röszke, 
Tompa). Ez különösen a nyári időszakban eredményezhet kevesebb várakozási időt, gyorsabb, 
kulturáltabb határátlépést.  

A projekt megvalósításának határideje: 2014. június 30. A Támogatási Szerződés aláírása után, az 
Első közbenső kifizetési kérelem benyújtását követően kerül sor a támogatás első részletének 
folyósítására. 

Külső Határok Alap 2013. évi program 

A Külső Határok Alap 2013. évi programjában a „Röszke-Horgos közúti határátkelőhely 
újranyitása” elnevezésű beruházás is szerepel. Ennek megvalósítása kormányzati cél, emiatt 
kötelező lesz végrehajtani. A projekttel kapcsolatban előzetes projekt adatlap benyújtása 2012-ben 
megtörtént, mely 2013-ban elfogadásra került. 

Röszke M5 autópálya határátkelőhely 2002. évi megnyitásával párhuzamosan a Röszke-Horgoš I. 
(régi) közúti határátkelőhelyet bezárták. Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság 
Kormánya között, a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről aláírt, a 2012. évi IV. 
törvénnyel kihirdetett határforgalmi megállapodás rögzíti, hogy a szükséges technikai és 
infrastrukturális feltételek megteremtése esetén, ismételten megnyitják a Röszke-Horgoš I. (régi) 
közúti határátkelőhelyet. A fenti nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítésére vonatkozó 
feladatszabásról az 1105/2012. (IV.6.) Kormányhatározat és az 1639/2012. (XII.19.) 
Kormányhatározatok rendelkeznek. A határátkelőhely újbóli megnyitását a közúti közlekedési 
szabályok maradéktalan betartása iránti igény is alátámasztja. Az újra nyitandó határátkelőhelyen 
főleg az autópályáról letiltott nemzetközi jármű, gyalogos és kerékpáros forgalom átléptetését 
kívánják biztosítani, továbbá a Röszke-Horgoš autópálya határátkelőhelyen tapasztalható jelentős 
torlódás esetén időlegesen lehetőség nyílik a nemzetközi személyforgalom átléptetésére is.  

A projekt megvalósításának végső határideje 2015. június 30. A fentebb már hivatkozott 1639/2012. 
(XII.19.) Kormányhatározat a beruházás megvalósításának határidejeként eredetileg 2014. április 30-át 
határozta meg. Ennél fogva a NAV saját forrásból történő megelőlegezés mellett 2013-ban megkezdte a 
projekt lebonyolítását. Ennek keretében a KHA szabályozással teljes összhangban, a BM felügyelete 
mellett 2013-ban előkészítette, és decemberben megindította az Együttműködő Partnerek bevonásával 
és egyetértésével a beruházás tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeként 
megkötött vállalkozási szerződés keretében jelenleg zajlik a tervezési feladatok végzése.  

Időközben az Országgyűlés elfogadta a 2014. január 1-jén hatályba lépő, 2013. évi CC. törvényt, amely 
az EU külső határain lévő közúti határátkelőhelyek üzemeltetési és fejlesztési feladatait a NAV-tól a 
Rendőrséghez telepítette át. A feladatátadás végrehajtása érdekében a NAV erőforrás-gazdálkodási 
elnökhelyettese és az ORFK gazdasági főigazgatója közös körlevelet adott ki, amelyben a Röszke-
Horgos határátkelőhely fejlesztési projekt kapcsán megállapodtak arról, hogy a tervezési közbeszerzési 
eljárást még a NAV folytatja le az Együttműködő Partnerek bevonásával, majd az elkészült tervek 
átadását követően a kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat már a Rendőrség végzi. 
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Támogatási összeg 2013 év folyamán nem érkezett, 2012 évben a Kormányhatározatokban foglalt 
kötelező megvalósítás miatt rendkívüli kormányzati intézkedés keretében a NAV részére 390,8 
millió Ft támogatás került átcsoportosításra, melyet a NAV által benyújtott pályázat alapján a BM 
értékelő bizottsága a 2013. évi Külső Határok Alap programban teljes összegében támogathatónak 
ítélt, ezért a megvalósítás támogatási forrásból kerül finanszírozásra. 

Hercule II. 

A Hercule program a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló tevékenységeket támogató 
közösségi cselekvési program. A Hercule II program a 2007 – 2013 közötti időszakra vonatkozik, 
az Hercule cselekvési program meghosszabbítását jelenti. A program keretében az Európai Csalás 
Ellenes Hivatal (OLAF) a tagállamok érintett szervei részére évente pályázatokat hirdet meg.  

A pályázatok témáját, prioritásait az évente meghatározott támogatási programban rögzítik. A 
pályázatok két fő tevékenységre vonatkozhatnak: képzések szervezése, technikai segítségnyújtás. A 
pályázatok elbírálásánál fontos szempont azok nemzetközi jellege. 

Az Hercule II program keretében jelenleg 4 folyamatban lévő projekt van a NAV-nál: 

A „Technikai segítségnyújtás a cigaretta csempészet megakadályozása, felderítése és nyomozása 
tekintetében” (OLAF/2012/D5/010) című projekt hőkamerák beszerzésére vonatkozik. Az OLAF-
tól 2013-ban támogatási összeg nem érkezett. A projekt lezárult, az összes kiadás 237,8 millió Ft 
értékben realizálódott, melyből 47,5 millió Ft a 2012-ben érkezett támogatási összeg volt. Az OLAF 
felé a végső elszámolás benyújtása megtörtént, azonban 2013. év végéig a Támogatási 
Szerződésben foglaltak szerinti támogatás részlet nem érkezett be. 

Az OLAF/2012/D5/025 számú, „Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi biztonságát 
veszélyeztethető bűncselekménnyekkel szembeni nemzetközi bűnügyi együttműködés 
fejlesztésének lehetőségei” tárgyú képzési program. 

A projekt lezárult, 2013 év során a végső elszámolás benyújtásra és az OLAF elfogadásra került. Az 
összes kiadás 23,6 millió Ft volt, melyhez az OLAF a Támogatási Szerződésben vállaltaknak 
megfelelően 2013-ban 7,6 millió Ft támogatási összeg átutalását teljesítette. 

„A csalások, cigarettacsempészet és hamisítás elleni küzdelem megerősítése Magyarország külső 
határain” (OLAF/2012/D5/042) projekt a jövedéki-rendészeti szakterületet érintő technikai 
eszközök beszerzésére irányuló projekt, amely keretében szúrás-és vágás álló kesztyűk, 
üregvizsgálók, valamint kézi hőkamerák beszerzése történt meg. Jelenleg a 2 db hídra szerelhető 
hőkamera beszerzése folyamatban van, a projekt várható befejezésének időpontja 2014. május 31. 
2013. évben a projektre támogatási összeg nem érkezett, a 76,4 millió Ft kiadás NAV 
költségvetésből került megelőlegezésre. 

A NAV 2012-ben benyújtott OLAF/2013/D5/055 számú, „Technikai segítségnyújtás a cigaretta 
és dohány jelenlétének kimutatásához” című pályázati javaslatát az OLAF részben fogadta el, 
mivel a NAV részére fenti pályázat alapján maximum 91.248 euró támogatást ítélt meg a NAV 
bűnügyi szakterület részére beszerzendő mini UAV, a GPS nyomkövető rendszer, valamint rádió-
kommunikációs rendszer beszerzésére. Ehhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés 2013-ban 
aláírásra került, azonban a NAV részére támogatási összeg az év végéig nem érkezett. 
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ENPI - Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 

A Magyarország-Szlovákia- Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI 
CBC – European Neighbourhood and Partnership Instrument) a Közösség külső határai mentén 
elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok (pl.: Ukrajna) érintett 
régióival való együttműködés megerősítését segíti elő.  

A 3. prioritás, amely a határok átjárhatóságának növelését, ezen belül a határmenedzsment 
hatékonyságának javítását célozza, keretében lehetőség van a határátkelőhelyek közlekedési 
infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztésére. 

A NAV-ot illetőn az alábbi prioritások kerültek megfogalmazásra, az ukrán féllel közösen: 

• Beregsurány-Luzsanka közúti határátkelőhely fejlesztése, magyar oldalon a teherforgalmi 
terminál fejlesztése, illetve ukrán oldalon az átkelőhely schengeni kritériumoknak 
megfelelő átépítése. A beruházás tervezett költsége mindkét oldalon 2,7-2,7 millió euró. 

• Kutatóeszközök beszerzése (82 ezer euró). 

Ezeken felül a NAV-ot 30 ezer euró adminisztratív költség is megilleti. 

A „Hatékony és Biztonságos Határ Ukrajna és Magyarország között” címmel benyújtott ukrán-
magyar közös projektjavaslatot az Európai Bizottság még 2010. évben elfogadta. A pályázati 
dokumentációt a Vezető Partner, Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a résztvevő 
szervezetekkel a NAV-val, az ukrán Állami Vámszolgálattal, valamint az ukrán Határőrséggel 
2011. évben kidolgozta. 

A támogatásban részesülő projektek finanszírozása részben az ENPI-ből (90%), részben a 10%+Áfa 
arányú nemzeti társfinanszírozásból fog megvalósulni. A projekt végrehajtására várhatóan 2014-ben 
kerül sor, a Támogatási Szerződés 2013-ban aláírásra került, azonban támogatás folyósítására 
tárgyévben nem került sor. 

VOP – Végrehajtás Operatív Program 

Az ÚSZT (Új Széchenyi Terv) végrehajtásában részt vevő központi és horizontális intézmények 
működtetése és fejlesztése Magyarország felelőssége, melyhez többek között az ÚSZT részét 
képező Végrehajtás Operatív Program biztosít uniós finanszírozási forrást. A VOP ennek 
megfelelően a támogatások lebonyolításában résztvevő szervezetek humán és infrastrukturális 
kapacitásait biztosítja. A VOP keretében „Az OLAF Koordinációs Iroda kapacitásának biztosítása” 
című projekt legfőbb célja a humánerőforrás-kapacitás bővítés, a szükséges eszközök beszerzése, 
továbbá képzések, szakmai egyeztetések megrendezése, melynek köszönhetően az Iroda és 
partnerszervezetei szakmai felkészültsége, valamint az Iroda uniós támogatások 
intézményrendszerén belül betöltött szerepe tovább erősíthető. 

A projekt hosszú távon elősegíti: 

• a szabálytalanságkezelési és jelentési rendszer folyamatos fejlesztését; 

• az alapokból származó támogatások felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságokra és 
egyéb visszaélésekre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozók, útmutatók 
összhangjának kialakítását és egységes szemléletű alkalmazását;  
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• az alapokból származó támogatásokkal kapcsolatos visszaélések jellemzőinek 
meghatározása alapján elemzések elkészítését; 

• az uniós támogatások teljes intézményrendszerével való együttműködés fokozását, továbbá 
az Iroda munkatársai továbbképzését, s így a közös tudásbázis fejlesztését; az Iroda képzési 
funkciójának bővülését. 

A projektre elnyert támogatás 106,8 millió Ft, amelynek kifizetése folyamatosan történik az 
elszámolások félévenkénti benyújtását követően. A projekt eredetileg 2013. december 31-ig tartott, 
mely meghosszabbításra került 2015. december 31-ig. A támogatási összeg 36,4 millió Ft 
jóváhagyott többlettámogatással a projekt maximálisan elszámolható összköltsége 143,2 millió Ft-
ra emelkedett. 

2013-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - képzés, konferencia, szállás- és repülőjegy biztosítása, 
biztosítási költség, napidíj, illetve a projektben résztvevők munkabére és azok járulékai kerültek 
elszámolásra 23,9 millió Ft értékben. 

Ingatlangazdálkodás 

A NAV igazgatása 2013. évben az elhelyezési igényeket 646 db vagyonkezelésben lévő ingatlannal, 
170 db bérleménnyel és 47 db térítésmentesen használt ingatlannal oldotta meg. A 
vagyonkezelésben lévő ingatlanokból 235 db ingatlan lakáscélú ingatlanként funkcionál. A 
gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával igyekezett a meglévő bérleményeket állami 
tulajdonú, és a NAV vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok kiváltásával megoldani. Ennek 
eredményeként Tatabányán irodai elhelyezés, míg Zalaegerszegen raktározási problémák 
megoldására állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételét kezdeményezte az 
MNV Zrt.-nél.  

A költségtakarékos működés érdekeit szolgálva folyamatos felméréseket végzett a szakmai 
feladatokhoz szükségtelenné vált, megüresedett, vagy kihasználatlan ingatlanok körét illetően. A 
felmérések eredményeként 23 db ingatlan vagyonkezelői jogának visszaadásának 
kezdeményezésére került sor 2013. évben. 

Az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (továbbiakban: NAV) szóló 2010. évi 
CXXII. törvény, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítását, melynek 
eredményeként a közúti határátkelőhelyek üzemeltetését, a fenntartásukra és fejlesztésükre 
vonatkozó feladatok végrehajtását 2014. január 1-től a Rendőrség végzi. Az átadás és átvétel 
törvényes végrehajtása érdekében a NAV erőforrás- gazdálkodási elnökhelyettese, valamint az 
Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója közös körlevelet adott ki. A körlevélben 
foglalt 2013. évi feladatok a szintén kiadott ütemterv szerint végrehajtásra kerültek, ideértve az 
ingóságok vagyonkezelői jogának átruházására vonatkozó kétoldalú megállapodások aláírását is. A 
közúti határátkelőhelyek rendeltetésszerű működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges ingatlanok 
vagyonkezelői jogának átadását a NAV igazgatása 2013. év utolsó negyedében előkészítette, míg a 
tényleges vagyonkezelői jog átadás 2014. évben várható.  
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Az intézmény vagyonának bemutatása 

Vagyoni helyzet 

A NAV igazgatása vagyoni helyzetét tekintve 2012. évről 2013. évre minimális csökkenés 
következett be. Az eszközökön belül a részarány a befektetett eszközök felé tolódott el a jelentős 
nagyságú beszerzés miatt. Ugyan a készletállomány 51,6 %-kal növekedett, azonban a szabad 
forgóeszközök állományában összességében nagyobb mértékű csökkenés következett be, amely a 
folyamatos, zavartalan gazdálkodást kedvezőtlenül nem befolyásolta.  A forrás oldalon a saját forrás 
azonos mértéke mellett a kötelezettségek részaránya kedvező változását a rövid lejáratú 
kötelezettségek 59,7 %-os csökkenése okozta, amely a pénzeszközök csökkenését is eredményezte. 

2013. évben a kincstári vagyonhasznosításból, elidegenítésből származó bevétel a NAV 
igazgatásánál 58,7 millió Ft nettó értékben keletkezett, amely a szolgálati lakások, gépjárművek 
értékesítéséből adódott.  

Társasági részesedések 

KIKSZ Zrt 

A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2011.(XII.14.) NFM rendelete, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összessége gyakorlójának 2012. január 1. napjával kezdődően, 15 éves időtartamra 
a NAV-ot jelölte ki. A VÁTI Nonprofit Kft és a KIKSZ Zrt. társasági részesedés cseréjéről szóló 
SZT-37040. számú, 2011. december 29-én aláírt csereszerződés alapján a társaság jegyzett tőkéje 
350,0 millió Ft. A társaság 2012. évi beszámolójában szereplő adatok alapján a saját tőke/jegyzett 
tőke aránya 100 % alá csökkent, amely jelentős összegűnek és tartósnak mutatkozott, ezért 108,7 
millió Ft értékvesztés került elszámolásra.  

A részesedés a mérlegben kimutatott értéke 213,3 millió Ft. 

 
A NAV igazgatása felügyelete alá tartozó gazdasági társaság/ok 
  
       
              adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Gazdálkodó szervezet megnevezése, 
székhelye 

Saját tőke 
értéke * 

(millió Ft) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya összege     
KIKSZ  Közlekedésfejlesztési Zrt. 
(1012 Budapest, Vérmező u. 4.) 

213,3 100% 213,3 - - 

*A 2012. évi beszámoló alapján 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2012. és 2013. évi mérleg adatai 

                   adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Megnevezés 

Érték 

Megnevezés 

Érték 

2012. év 2013. év 

Változás 
mértéke 

(%) 
3=2/1 

2012. év 2013. év 

Változás 
mértéke 

(%) 
6=5/4 

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

I.  Immateriális javak  7 011,0 8 464,3 120,7 % I. Tartós tőke  104 815,3  104 815,3 100,0 %  

II. Tárgyi eszközök  82 105,6 86 099,8 104,9 % II. Tőkeváltozások -14 588,6 -6 949,7  47,6 % 
III. Befektetett 
pénzügyi eszközök 1 874,6  1 941,5 103,6 % D) SAJÁT TŐKE  90 226,7 97 865,6  108,5 % 
A) BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 90 991,2  96 505,6 106,1% 

I. Költségvetési 
tartalékok  16 776,8 10 017,8  59,7 % 

I. Készletek 1 081,0  1 638,9 151,6 % E.) TARTALÉKOK  16 776,8 10 017,8  59,7 % 

II. Követelések 1 034,8  928,0 89,7 % Saját forrás összesen  107 003,5 107 883,4  100,8 % 

IV. Pénzeszközök 16 555,5  9 996,5 60,4 % 
II. Rövid lejáratú 
kötelezettségek 3 001,8  1 210,6 40,3 % 

V. Egyéb aktív 
pénzügyi elszámolások 485,7  178,3 36,7 % 

III. Egyéb passzív 
pénzügyi elszámolások 142,9  153,3 107,3 % 

B) 
FORGÓESZKÖZÖK 19 157,0  12 741,7 66,5 % 

F.) 
KÖTELEZETTSÉGEK 3 144,7  1 363,9 43,4 % 

ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN 110 148,2  109 247,3 99,2 % 

FORRÁSOK 
ÖSSZESEN 110 148,2  109 247,3 99,2 % 

 

A NAV igazgatása 2013.évi mérleg főösszege 109.247,3 millió Ft. 

Eszközök 

A Befektetett eszközök állományának 6,1%-os növekedését az immateriális javak állományának 
20,7 %-os emelkedése okozta, a befektetett eszközök legnagyobb részét, 89,2 %-át a tárgyi 
eszközök teszik ki. 

Az immateriális javak eszközcsoportnál 2013. évben kiemelkedő nagyságrendű, bruttó 3.975,2 
millió Ft beszerzés valósult meg a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek (szoftver, licence) 
tekintetében, amely elsősorban az Online Pénztárgép Projekthez, illetve a NAV adattárházhoz 
kapcsolódtak. A beszerzést ellensúlyozta a már meglévő eszközök elhasználódása miatti 
amortizáció elszámolása. 

A Tárgyi eszközök állományában 4,9 %-os emelkedés következett be, amelyet a gépek, 
berendezések, felszerelések 50,5 %-os állománynövekedése eredményezett, a legnagyobb 
részarányú (88,1 %) eszközcsoport az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. 

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 0,5 % -kal növekedett. 2013. 
évben 1.167,1 millió Ft értékben történt ingatlanokkal kapcsolatos teljes vagy részleges felújítás, 
amely elsősorban a Főigazgatóságok személyi állományának elhelyezését biztosító épületeket 
érintette. Térítésmentesen átvételre, a NAV vagyonkezelésébe került az MNV Zrt-től a Budapest, 
Huszti úti ingatlan, amelynek nyilvántartási értéke 4.375,0 millió Ft.  
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Mivel az ingatlan a NAV Bűnügyi Főigazgatóság elhelyezését szolgálja, ezért 2013. évben 
továbbadásra került részükre. Ugyancsak átadásra került az Észak-alföldi Vám-és Pénzügyőri 
Főigazgatóság részéről a Csenger Város Önkormányzatnak, a Csenger, Ady E. u. 24. ingatlan 11,5 
millió Ft nyilvántartási értéken. 

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 2012. évről 2013. évre 2.144,3 millió Ft-tal 
növekedett, amelynek oka, az Online Pénztárgép Projekthez, illetve EKOP projekthez kapcsolódó 
informatikai eszközök beszerzése. A vásárlás mellett nagyobb mértékű selejtezésre is sor került, 
amely 1.030, 6 millió Ft értékben érintette az elavult, használhatatlan számítástechnikai eszközöket, 
ez a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésének (1.411,1 millió Ft) 73,0 %-át teszi ki.  2013. 
évben 173,1 millió Ft értékben történt térítésmentes átadás, amelynek 86,1 %-a NAV KEKI, illetve, 
NAV BF részére történt a NAV szintű közbeszerzések miatt.  

A járművek állományában kiemelkedően magas 140,1 %-os növekedés következett be, amelyet 
nagymértékben az elavult, elhasználódott személygépjárművek engedélyezett cseréje, bővítése 
miatti vásárlás eredményezett. Ezzel egyidejűleg 168 db lesejtezett, feleslegessé vált gépjármű 
értékesítésére került sor, amelynek nyilvántartási értéke 564,2 millió Ft. Ugyancsak ennek 
keretében került térítésmentesen átadásra 10 db jármű az ORFK Központi Gazdasági Ellátó 
Igazgatósága részére, amelynek nyilvántartási értéke 43,3 millió Ft kivezetésre került. 

A NAV KEKI és BF részére 21,1 millió Ft értékben történt gépjármű átadás a NAV szintű 
közbeszerzések miatt. 

A beruházások, felújítások soron a 2012. évi állományhoz viszonyítva 21,9 %-os növekedés 
történt, amelyet az ingatlanokhoz kapcsolódó nem aktivált felújítások, illetve a beszerzett, nem 
üzembe nem helyezett informatikai eszközök állománya okozott. 

A Forgóeszközök záró állománya 12.741,7 millió Ft, amelynek nagyobb részét a pénzeszközök 
(bankszámlák év végi egyenlegei) teszik ki. A forgóeszköz állományon belül a legnagyobb mértékű 
növekedés a készleteknél, a legnagyobb mértékű csökkenés pedig az egyéb aktív pénzügyi 
elszámolásoknál következett be. 

A készletek állományának 51,6 %-os növekedése elsősorban az anyagokat érinti (55,5%). Ezen 
belül a 2012. évhez hasonlóan az irodaszer, nyomtatvány állománya emelkedett jelentősen a bruttó 
2.185,2 millió Ft értékű beszerzés következtében. Ebből a készletfajtából a felhasználás 2013. 
évben 1.980,6 millió Ft, az állomány 252,5 millió Ft-tal növekedett. Szintén nagyobb 
állományváltozás következett be az egyéb anyagok tekintetében, amelynél bruttó 936,3 millió Ft 
beszerzés mellett 831,4 millió Ft felhasználásra került. Itt kerülnek kimutatásra többek között a 
számítástechnikai anyagok, karbantartási anyagok, folyóiratok, könyvek, tisztítószerek, 
tárgyjutalmak. Ezen belül jelentősebb összegű beszerzés a számítástechnikai anyagok (69,5 millió 
Ft, illetve a karbantartási anyagok (59,1 millió Ft) készletfajtában történt. Az egyéb anyagok 
állománya 2012 évről 2013. évre 104,4 millió Ft-tal növekedett. 

A követelések állománya 10,3 %-kal csökkent, amelyet az adósokkal szembeni követelések 
állományában bekövetkezett 43,8%-os mértékű változás eredményezett. A 2013. évben 4.851,5 
millió Ft követelés került előírásra, amely a kezelt és nyilvántartott teljes követelés állomány 
(5.133,5 millió Ft) 94,5 %-a.  
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Ennek nagyobb része 65,2 %-a (3.348,1 millió Ft) intézményi működési bevételekkel kapcsolatos 
követelés, amelyből a tárgyévben pénzügyileg teljesült 2.797,7 millió Ft. A 2013. évben előírt 
állomány növekedését eredményezte az egyéb rövid lejáratú követelésekként nyilvántartásba vett 
tételek, amely az összes előírás 35%-a.  

Az adósok követelésállományának csökkenését az elszámolt értékvesztés és a behajthatatlanná 
minősítés eredményezte. Az év végi minősítés során elszámolt értékvesztés összege a 2012. évhez 
képest jelentősen emelkedett 137,4 millió Ft-ról 321,5 millió Ft-ra, a megszűnt gazdasági 
társaságokkal szemben nyilvántartott követelések behajthatatlanná minősítése 273,4 millió Ft 
értékben történt. Az adósokkal szembeni követelések között kerülnek nyilvántartásra a NAV 
igazgatásánál felmerülő intézményi gazdálkodással összefüggő és a gazdasági társaságokat érintő 
peres, végrehajtási és felszámolási ügyek. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok 
fizetőképtelensége, illetve végrehajtás, felszámolás alá vonása, megszűnése gyakori jelenség, az 
elszámolt értékvesztés és követelések behajthatatlannak minősítése is ennél a követelésállománynál 
a legnagyobb mértékű.  

Behajtás során jelentkező problémák: 

• az adós vagyona hiányában a követelés behajthatatlan, ezért az eljárás megszűnik vagy 
szünetel, 

• a behajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével, így nem 
lehet eredményesen érvényesíteni, 

• a behajtással összefüggő eljárások lefolytatására hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 
személyektől, szervezetektől (pl. végrehajtó, felszámoló, bíróság) a szükséges információ 
beszerzése nehézkes, hosszabb időt vesz igénybe ezáltal veszélyeztetve az intézkedéshez 
rendelkezésre álló, törvényes határidő betartását. 

 
2013. évben a NAV igazgatásánál behajthatatlan követelésként 294,9 millió Ft került kivezetésre, 
amelynek 92,7%-a az adósokkal szembeni előírt követeléseket, 0,9 %-a a vevő követeléseket, 6,4 
%-a az egyéb követeléseket érintette. 

A követelések (vevő, adós, egyéb) 2013. évi záró bekerülési értéke 1.191,2 millió Ft, az 
értékvesztés záró értéke 462,0 millió Ft, amely a bekerülési érték 38,8%-a. A követelésekre a 
tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 352,8 millió Ft, a visszaírt értékvesztés 100,7 millió Ft. 
Mind az elszámolt értékvesztés, mind a visszaírás legnagyobb részaránya az adósokkal kapcsolatos 
követelésekkel kapcsolatos. 

A vevőkkel szembeni követelés állományváltozásának mértéke 111,0%.  

Az egyéb követelések állománya 2012. évi záró állományhoz képest jelentősen növekedett, a 
tárgyévben 1.698,1 millió Ft került előírásra, amelynek 84,7%-a került tárgyévben kiegyenlítésre. A 
2014. évi számviteli változások miatt az EU-s projektekkel kapcsolatos előfinanszírozott összegen 
felüli kiadások 80,6 millió Ft értékben követelésként kerültek előírásra. Ugyancsak az állomány 
növekedését okozta, hogy a Dél-alföldi Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság által a 
Szituációs Nyelviskolával kötött fordítási-tolmácsolási szerződésének nem teljesítése miatt 76,7 
millió Ft kötbér került kiszámlázásra. 
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Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások záró állománya 178,3 millió Ft, amely a 2012. évihez 
képest 63,3 %-os csökkenést jelent. Ennek fő oka a 2014. január 1-től bevezetésre kerülő új 
könyvvezetési szabályoknak való megfelelés. Az államháztartás számvitelének 2014. évi 
megváltoztatásával kapcsolatos 36/2013. NGM rendelet 2.§. pontjában előírt számviteli, 
elszámolási kötelezettségek alapján azon tételek kerültek a mérlegben kimutatásra, amely kiadások 
keletkezésének pillanatában ismertek, hogy nem a NAV szervezetét terhelő kifizetések. A 
költségvetési átfutó elszámolások soron kimutatott tételek megelőlegezett kiadások, (külföldi 
kiküldetésekkel kapcsolatos repülőjegyek, napidíjak stb.) visszatérítésre kerülnek EU valamely 
szervezete által, Customs, Fiscalis programból, EU-s pályázati programokból. 

Források 

A Rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 1.210,6 millió Ft, amelynek legnagyobb 
részarányát 67,3 %-át a szállítói kötelezettségek teszik ki. A 2013. évben előírásra került szállítói 
számlák 98,3 %-a kifizetésre került, amelynek oka elsősorban a 2014. évi új könyvvezetési 
szabályok szerinti elszámolás jelentős megváltozása. Ez eredményezte a 2012. évhez képest a 
kiemelkedősen magas 59,7 %-os csökkenést. 

Előfinanszírozás miatti kötelezettségek mérlegsoron az egyes Európai Uniós projektekből kapott 
támogatás 2013. évben felhasznált része került kimutatásra. 

Az Egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 153,3 millió Ft, ezen belül 2012. évhez 
viszonyítva a költségvetési passzív függő és átfutó bevételek állománya jelentősen csökkent. Ennek 
oka a 2014. január 1-től bevezetésre kerülő új könyvvezetési szabályoknak való megfelelés. Az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos 36/2013. NGM rendelet 2. 
§. pontjában előírt számviteli, elszámolási kötelezettségek alapján a 2013. évben függő, átfutó 
bevételként kimutatott tételek az azonosítást követően, illetve ha az nem volt lehetséges, intézményi 
egyéb bevételként kerültek rendezésre.  

A mérlegben azok a tételek kerültek kimutatásra, amelyek bizonyítottan nem a NAV szervezetét 
megillető bevétel, ilyenek pl. a Szerencsejáték-felügyeleti Főosztály által végzett hatósági 
ellenőrzések során lefoglalt készpénzek, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó befizetett ajánlati 
biztosítékok, elhunyt munkavállalók miatti letétkezelések. Ugyancsak itt kerültek kimutatásra a 
középfokú szervek bankszámláira beérkező, alapdokumentummal nem rendelkező tételek. A 
költségvetési passzív átfutó elszámolások soron a fentiek alapján 36,5 millió Ft került elszámolásra. 
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02. cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága  

 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:789466 
Államháztartási egyedi azonosító száma: 295946 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 
Adószáma:15789460-2-51    
Székhelye:1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.  
Honlapjának címe: http://www.nav.gov.hu/ 
 

A Vám- és Pénzügyőrség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal integrációjának 
eredményeként 2011. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban NAV törvény) alapján jött létre a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal ( a továbbiakban: NAV) Bűnügyi Főigazgatósága (a továbbiakban: NAV BF). A 
hatályos alapító okiratának kelte: 2011. január 1., alapító okiratának száma: 
5228059818/2011. 

Jogi személyiséggel rendelkező, a Kormány irányítása alatt álló, államigazgatási és fegyveres 
rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, felügyeletét az adópolitikáért felelős 
miniszter látja el. 

A NAV fejezeten belül a NAV BF önálló címet alkot, gazdálkodási szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv. 

A NAV BF alá tartozó intézmények és azok összetétele 2013. évben 
 

A NAV BF a feladatait az alábbiakban felsorolt közép- és alsó fokú szervek útján látja el.  

Középfokú szervek: 

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 

 

Alsó fokú szerv: 

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Áru- és Bűnjelkezelő Hivatala 
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A NAV BF feladatköre, tevékenysége értékelése  
 

A költségvetési szervhez tartozó szervek által ellátott tevékenységi körében a NAV BF az 
alábbi alapfeladatokat látja el: 
 
A NAV BF és középfokú szervei a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban: Be.) által a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bűncselekmények 
megelőzését, felderítését és nyomozását látják el.  A NAV BF és középfokú szervei a Be. által 
a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bűncselekmény elkövetésének megelőzésére, 
felderítésére, megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására, elfogására, tartózkodási 
helyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetőeljárásban 
résztvevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttműködő 
személyek védelme érdekében – a NAV törvény keretei között – titokban információt 
gyűjthetnek. 

A NAV bűnügyi szakterületének feladatai közé tartozik továbbá a jogerősen elkobzott és 
értékesíthetővé vált áruk további sorsának rendezése. Ennek során értékesítésre kerülnek a 
büntető- és szabálysértési eljárás során jogerősen elkobzott nem közösségi áruk, a jövedéki 
eljárás során jogerősen elkobzott közösségi áruk, az állam javára ellenszolgáltatás nélkül 
felajánlott áruk, a talált termékek, valamint a Karitatív Tanács által el nem fogadott, vagy a 
megadott határidőn belül el nem szállított áruk. 

NAV BF általános feladat és hatáskörében eljárva: 

a. végzi a Be. 36. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények megelőzését, 
felderítését, nyomozását,  

b. amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, elbírálja – a NAV BF Központi 
Nyomozó Főosztály, és a NAV BF Bűnügyi Ellátó Főosztály kivételével – az irányítása és 
felügyelete alá tartozó szervek első fokon hozott határozatai ellen benyújtott jogorvoslati 
kérelmeket. 

A NAV BF különös feladat- és hatáskörében eljárva végzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm. rendelet 33. §, 
valamint a 35. §-ában meghatározott feladatokat. 

A NAV BF a nyomozóhatósági tevékenysége maradéktalan ellátása érdekében véleményezi a 
feladatát, működését érintő anyagi- és eljárásjogi jogszabályok tervezeteit, figyelemmel kíséri 
a szakterületet érintő jogszabályi változásokat, szükség szerint - a bűnügyi elnökhelyettes 
útján - jogszabály módosítási javaslatokat kezdeményez. 

 

A NAV BF feladat ellátási körébe tartozik továbbá az elektronikus és írott sajtó tájékoztatása, 
a tevékenységével kapcsolatos adatok nyilvántartása, a jogszabály által előírt 
adatszolgáltatások, egyéb statisztikai jelentések teljesítése. 
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A költségvetési szerven belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett 
intézkedések: 

A NAV bűnügyi szakterülete kiemelten kezeli a NAV adóigazgatási szerveivel történő 
hatékony együttműködést, amely érdekében a vezetők között 2013. év folyamán is rendszeres 
egyeztetésekre került sor. Az egyeztetések témája a megtett büntető feljelentések nyomán 
indult büntetőeljárások tapasztalatainak kicserélése, a nyomozó hatósággal történő 
együttműködés feltételeinek tisztázása, a folyamatban lévő adóellenőrzések során észlelt 
bűncselekmény gyanújával kapcsolatos kezdeményezések áttekintése, illetve az Adó 
Igazgatóságok bűnügyi tevékenységéhez kapcsolódó aktuális adatok, információk ismertetése 
volt. 
 
A 2013. III. negyedévi értekezleten az együttműködéssel kapcsolatosan megállapítást nyert, 
hogy a NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága és a NAV Közép-magyarországi Regionális 
Bűnügyi Igazgatósága (a továbbiakban: NAV KMRBI) között több, kiemelt 
sajtóérdeklődéssel érintett ügyben is szoros és kielégítő az együttműködés. 
Emellett példaként említhető a NAV Közép-dunántúli régió gyakorlata, mely szerint a 
folyamatosan megrendezésre kerülő regionális oktatásokon a bűnügyi szakterület munkatársai 
rendszeres oktatást tartanak az adó és vámszakmai ágazat munkatársai részére olyan 
témákban, amelyek befolyásolják az együttműködést, illetve amelyek segítik a másik 
szakterület munkáját. Az oktatás kölcsönösségi alapon működik, azaz az adóügyi és vámügyi 
szakág részéről is oktatást tartanak a másik két szakág kollégái részére. 

A szakmai feladatokban jelentős változást eredményezett a 2013. július 1-én hatályba lépett 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.). Az új Btk. a 
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és az iparjogvédelmi jogok megsértése 
tényállásokkal összefüggésben 100 000 Ft-os bűncselekményi értékhatárt vezetett be, és a 
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény esetében már az egy elkövetőnek 
több jogosult szerzői jogait sértő cselekményei is törvényi egységet alkotnak. Az 
iparjogvédelmi jogok megsértése tényállás elkövetési magatartásai az új Btk. hatálya alá 
tartozó bűncselekmények esetében bővültek a forgalomba hozatali cselekményekkel 
(forgalomba hozatal, forgalomba hozatal céljából való megszerzés vagy tartás), amely 
megnövelte az e bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt elrendelt nyomozások számát. 
A korábbi szabályozás szerinti áru hamis megjelölése tényállás az új Btk.-ban 
versenytárs   utánzására változott, szubszidiárius tényállás lett a „ha más bűncselekmény nem 
valósult meg” fordulat bevezetésével. 

A NAV BF-nél 2013. évben bevezetésre került – a szervek összehangolt működésének és a 
felmerülő feladatok egységes végrehajtásának biztosítása céljából – a titkársági értekezletek 
megtartása, amelyeken minden szerv és szervezeti egység vezetője, továbbá a napirend 
függvényében a NAV BF egyéb, a témában érintett munkatársai is részt vettek. A havi 
rendszerességgel tartott értekezleteken a funkcionális szakterületek kiemelt és időszerű 
feladatai kerültek ismertetésre, több esetben konzultáció biztosítása mellett.  
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Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések: 
 
2013. január 1-jével létrejött a NAV BF-en a NAV BF Revizori Főosztály (a továbbiakban: 
NAV BF RF). Az új főosztály létrehozásának célja a szakértői kirendelések csökkentése volt.  
A főosztály állománya feladatkörében biztosította a Be. 36. § (2) bekezdésében meghatározott 
bűncselekmények nyomozásával összefüggésben, a minősített adatok védelméről szóló 2009. 
évi CLV. törvény betartása mellett, a büntetőjogi felelősség és a bűncselekmény elkövetési 
értékének, illetőleg a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátránynak a megállapítását,  
valamint a bűncselekménnyel érintett vagyon biztosításának elősegítését a beszerzett, illetve 
lefoglalt adóbevallások, analitikák, könyvelési anyagok, adófolyószámla-kivonatok és egyéb 
okiratok feldolgozásával.  
 
Változás történt 2013. évben a NAV BF Bűnügyi Koordinációs Főosztálya, valamint a NAV 
BF Jogi és Igazgatási Főosztály vezetésében és feladatkörében.  
 
A NAV BF Bűnügyi Koordinációs Főosztály vezetésének átalakítása során a 2 fő osztályt 
vezető főosztályvezető-helyettesi státuszból egy fő függetlenített főosztályvezető-helyettesi 
státusz került kialakításra, a másik főosztályvezető-helyettesi státusz egyidejű megszűntetése 
mellett. A főosztály vezetői struktúrájának módosítását a főosztály komplex  feladatrendszere, 
szervezeti tagozódása indokolta.   
 
A NAV BF Jogi és Igazgatási Főosztály tevékenysége bővítésre került a főigazgatói döntések 
előkészítésével, több szervezeti egységet érintő feladatok összehangolásával, illetve a 
főigazgató akadályoztatása és távolléte esetén a főosztályvezető részére helyettesítési jogkör 
biztosításával.  A főosztály feladatrendszerének átalakítása okán megnevezése Jogi, Igazgatási 
és Titkársági Főosztályra módosult. A fennakadásmentes feladatellátás érdekében a korábban 
osztályt is vezető főosztályvezető-helyettesi státusz, függetlenített főosztályvezető-helyettesi 
státuszra változott további egy osztályvezetői státusz létrehozása mellett.  
 

 A NAV BF 2013. évi szervezeti átalakítása során új munkakör került kialakításra. Az 
informatikai szakmai döntések teljes körű és megalapozott előkészítésére új, a főigazgatónak 
közvetlenül alárendelt főigazgatói informatikai főreferens munkakör került létrehozása. Ő 
hivatott biztosítani a szakmai, illetve a funkcionális területről érkező fejlesztési igények 
kidolgozását és összehangolását, megalapozva a főigazgatói döntések szakszerűségét. 

 

NAV BF szakfeladat rend szerint besorolt alaptevékenységei  
 
 

Szakfeladat 
számjele 

Szakfeladat 
megnevezése 

842426 Vámrendészet 
842427 Bűnüldözés 

842428 Bűnmegelőzés 

 
 
 
 
 
 

2297



 
 

Szakterületek feladatai és azok értékelése  
 

Az ismertté vált jogsértések alakulása 

A NAV BF és az irányítása alatt álló nyomozó szervek 2013. évben 12 440 ismertté vált 
bűncselekménnyel összefüggésben indítottak büntetőeljárást, ami 13,6 %-kal kevesebb, mint 
a 2012. évi adat (14 389 bűncselekmény). 

A fenti bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 121 574,5 millió Ft volt, ami 0,5 
%-kal több mint a 2012. évben regisztrált 121 034,2 millió Ft elkövetési érték.  

A folyamatban lévő büntetőeljárások kapcsán a kárbiztosítás összege (lefoglalás, biztosítási 
intézkedés, önkéntes megtérítés együttesen) 24 513,7 millió Ft-ot tett ki, ami 20,2 %-os 
kármegtérülést jelent. 2012. évben a kárbiztosítás 27 018,1 millió Ft volt, 22,3 %-os 
mutatóval. 

Fontos kiemelni, hogy a kármegtérülés összegének csökkenése abból adódik, hogy a NAV BF 
Központi Nyomozó Főosztálya esetében a biztosítási intézkedéssel érintett összeg a 2012. 
évben kiugróan magas, 9 705,6 millió Ft volt, míg 2013. évben 4 205,9 millió Ft értékben 
foganatosított biztosítási intézkedést a Főosztály. 

2013. évben az ismertté vált hatáskörös bűncselekmények 45,2 %-a az új Btk. 396. §-ban 
(illetve a 2013. június 30-ig hatályos 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.) 310. §-
ban) meghatározott költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmény volt, de jelentős az új 
Btk. 397. §-a (régi Btk. 329/A. §-a) szerinti szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése (17,7 %), illetve az új Btk. 404. §-ban (régi Btk. 290. §-ban) meghatározott 
csődbűncselekmény (7,0 %) aránya is. 

Az ismertté vált bűncselekmények számát a 2012. év adataihoz viszonyítva megállapítható, 
hogy 

• az orgazdaság (beleértve a jövedéki orgazdaságot is) 254-ről 647-re, 
• az iparjogvédelmi jogok megsértése (iparvédelmi jogok megsértése) száma 70-ről 395-

re, 
• a költségvetési csalás 3 931-ről 5 395-re nőtt, 
• az áru hamis megjelölése (versenytárs utánzása) bűncselekmények száma 807-ről 234-

re, 
• a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmények száma 3 

435-ről 2 112-re, 
• a számvitel rendjének megsértése esetszáma 2 244-ről 429-re, 
• a csődbűncselekmény esetszáma pedig 1 484-ről 836-ra csökkent. 

 

Az egyes jogsértések kapcsán regisztrált elkövetési értékek az alábbi bűncselekmények 
esetében változtak jelentősebb mértékben a 2012. évben regisztrált értékekhez képest: 

• áru hamis megjelölése esetén nyolcadára, 
• szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése esetén közel kétharmadára, 
• pénzmosás esetén harmadára csökkent, míg 
• bitorlás esetén 1,5 millió Ft-ról 64,9 millió Ft-ra, 
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• iparjogvédelmi jogok megsértése (iparvédelmi jogok megsértése) esetén 111,8 millió 
Ft-ról 655,4 millió Ft-ra, illetve a 

• költségvetési csalás körébe tartozó jogsértés esetén 100 702,8 millió Ft-ról 108 431,2 
millió Ft-ra nőtt. 

 

Az összesített elkövetési értékből (121 574,5 millió Ft) a költségvetési csalás körébe tartozó 
bűncselekmények elkövetési értéke 89,2 %-ot tett ki. 

A dohánytermékekre elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben megállapítható, 
hogy 2013. évben a 686 bűncselekmény kapcsán 63 174 026 szál dohánytermék lefoglalása 
történt meg, szemben a 2012. évben 582 bűncselekmény kapcsán lefoglalt 60 046 438 szál 
dohánytermékkel, azaz valamivel több jogsértés kapcsán közel azonos mennyiségű cigaretta 
került lefoglalásra. 

Bűnügyi ügyforgalom   

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó szervei 2013. évben összesen 10 864 ügyet 
iktattak, mely 7,3 %-os növekedést mutat a 2012. év adataihoz viszonyítva (10 126 ügy). 

2013. évben a NAV nyomozó szerveinél 6 283 nyomozást rendeltek el, ami 3,9 %-kal több a 
2012. évben elrendelt nyomozások számánál (6 044 db). A nyomozás elrendelések mellett 3 
006 esetben feljelentés elutasítására, illetve 309 esetben feljelentés áttételére került sor. A 
büntetőeljárások 33,7 %-át (2 115 ügy), azaz harmadát a NAV KMRBI indította. 

A nyomozás befejezésére együttesen 5 398 ügyben került sor vádemelési javaslattal vagy 
megszüntetéssel, ebből a vádemelési javaslattal lezárt ügyek aránya 49,7 % (2 683 ügy) volt. 

Ez alapján a váderedményességi arány 15,1 %-kal magasabb a 2012. évi mutatónál (7 686 
érdemi befejezésből 2 663 vádemelési javaslat: 34,6 %). 

Meg kell jegyezni, hogy a 2012. január 01-jével bekövetkezett dekriminalizációs 
jogszabályváltozások nyomán 2012. évben a nyomozószolgálat a régi Btk. 289. § (1), (2) 
illetve (3) bekezdésébe ütköző, a számvitel rendjének megsértése bűncselekmények kapcsán 2 
918 nyomozást szüntetett meg és 1 663 darab feljelentést utasított el, és ez alapvetően 
meghatározza a 2012. évi nyomozás eredményesség alakulását. 

A NAV nyomozó szerveknél a 2013. december 31-i állapot szerint 6 182 büntetőügy 
nyomozása volt folyamatban, melyből a fél éven túli nyomozások száma 3 782 ügyet, az 
egy éven túli nyomozások 2 315 ügyet tettek ki. A folyamatban lévő nyomozások száma 5,3 
%-kal több a 2012. december végi adatnál (5 870 ügy). 

A NAV BF és az irányítása alatt álló szervek a Be. 63/A. § alapján 2013. évben összesen 825 
alkalommal továbbítottak - bűnmegelőzési célból - információkat szignalizáció formájában. 
Az együttműködés e formájának volumene a 2012. év adataihoz viszonyítva (1 559 eset) 47,1 
%-kal csökkent. A szignalizációval érintett összeg 2013. évben 8 044,7 millió Ft volt, ami 
valamivel több, mint harmada a 2012. évi összegnek (19 422,9 millió Ft). 
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2013. évben az adóigazgatási szervek eljárásaikban 12,7 %-kal több, azaz 504 alkalommal 
kértek iratmásolatot, vagy éltek irat-megtekintési lehetőségükkel a NAV nyomozó 
szerveknél folytatott nyomozások vonatkozásában (Be. 71/B. §), szemben a 2012. évi 447 
alkalommal. 

A NAV BF és az irányítása alatt álló szervezeti egységek 2013. évben 265 titkos 
információgyűjtést indítottak és 296 eljárást fejeztek be a korábban indított eljárásokkal 
együtt. Ez az indított eljárások tekintetében 19,7 %-os csökkenést mutat (bázis időszakban 
330), míg a befejezett eljárások tekintetében közel azonos (2012. évben: 297), pontosítva 99,7 
%-os teljesítést jelent.  

A befejezett eljárások kapcsán 172 büntetőeljárás indult, összesen 510 elkövetővel szemben, a 
megindított büntetőeljárások kapcsán regisztrált elkövetési érték 37 811,7 millió Ft, a lefoglalt 
érték 8 353,7 millió Ft volt.  

A NAV bűnügyi szakterülete kiemelten fontos eredménynek tartja a NAV BF RF 
szaktanácsadói tevékenységének igénybevételét. 2013. évben a NAV BF RF-ra 239 db 
revizori jelentés elkészítésére irányuló megkeresés érkezett, melyből 185 ügyben összesen 
258 db revizori jelentést készített el és küldött meg a felkérő szerveknek. Emellett 64 db 
felkérés érkezett a NAV BF RF nyomozóinak egyes eljárási cselekményeken (úgymint: 
házkutatás, kihallgatás, zsákbontás és iratanyag lefoglalás, szakértői jelenét) történő 
részvételére. A folyamatban lévő nyomozások és kiemelt ügyek miatt azonban ennél jóval 
nagyobb számban valósult meg a helyszíni eljárási cselekmények, főként házkutatások és 
kihallgatások szakmai támogatása, hiszen ezekben az ügyekben a revizori jelenlét az eljárások 
során folyamatos.  

Mindezek mellett a NAV BF RF 53 esetben segítette a nyomozati munkát bevallások, VIES 
adatok, folyószámla adatok és ún. előzetes vélemény küldésével. 

 
Egyéb területek feladatai és azok értékelése 
 

Jogi, koordinációs tevékenység 

A NAV BF jogi, koordinációs tevékenységét a NAV BF Jogi, Igazgatási és Titkársági 
Főosztálya látja e, melynek. keretében gondoskodik: 

•  a NAV egészét, illetve a nyomozóhatósági tevékenységet érintő jogszabály-módosítási 
javaslat és belső szabályozás tervezetének kidolgozásáról, szakmai vélemények 
egyeztetéséről, illetve a jogszabályok, belső szabályozások végrehajtását segítő, 
iránymutatásul szolgáló állásfoglalások kiadásáról, 

• a NAV BF és szervei feladat és hatáskörét érintő polgári perek, a foglalkoztatottakat 
érintő munkaügyi peres ügyek képviseletéről, 

• valamint a NAV BF szerződései gondozásáról, továbbá a kártérítési eljárások 
lefolytatásáról és felügyeletéről. 

A NAB BF jogi szakterülete 2013. évben 82 esetben vett részt jogszabálytervezetek, belső 
szabályozások előkészítésében, véleményezésében és kidolgozásában.   
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A jogi tevékenység keretében meghatározó feladat a peres képviseleti tevékenység ellátása, 
mely két területet ölel fel, egyrészt a NAV BF nyomozóhatósági tevékenységét érintő polgári 
pereket, másrészt a foglalkoztatottakat érintő munkaügyi perek képviseletét.   

2013. évben a képviselt polgári perek elsősorban a nyomozások során alkalmazott 
intézkedések, valamint a bűnjelek kezelése körében keletkezett károk, míg a munkaügyi perek 
döntően a teljesítményértékelés és illetményeltérítés tárgyában indultak. 2013. évben a NAV 
BF által képviselten 59 peres eljárás volt folyamatban, amelyből 18 új eljárás indult, 41 peres 
ügy az előző évről húzódott át. A folyamatban lévő peres eljárások közül 11 db a munkaügyi 
per, mely azt mutatja, hogy 2013. évben a folyamatban lévő perek tárgy szerinti megoszlását a 
polgári perek dominanciája jellemzi. 

A jogi koordináció keretében történik a NAV BF által, a NAV BF nevében megkötésre kerülő 
szerződések előzetes jogi felülvizsgálata, véleményezése, ellenjegyzése, amelyre 2013. évben 
47 esetben került sor.  

A NAV BF foglalkoztatottai kártérítési felelősségre vonása tárgyában a jogi terület 
feladatkörébe tartozik a kártérítési eljárások szakmai felügyelete, illetve a bűnügyi főigazgató 
munkáltatói jogkörébe tartozó kárügyi döntések előkészítése, illetve állásfoglalások, 
útmutatások kidolgozása. 

Bűnjelkezelési koordinációs tevékenység 

A NAV BF bűnjelkezelési koordinációs tevékenységét a bűnjelkezelési tevékenység komplex 
felügyelete alkotja mind a NAV nyomozó szerveinél, mind a NAV Áru- és Bűnjelkezelő 
Hivatala esetében.  
2013. év kiemelt eredménye ezen a téren a lefoglalt bűnjelek elektronikus nyilvántartási 
rendszerének olyan módon történő kialakítása, amely a jogszabályi rendelkezések 
maradéktalan betartása mellett biztosítja a kereshetőséget és átláthatóságot. Az elektronikus 
nyilvántartás lehetőséget biztosít a vezetői kontroll beiktatására, a szervek közötti 
ügyátadások során a bűnjel-nyilvántartások közötti átvezetés nyomon követésére.  
A bevezetett elektronikus nyilvántartási rendszer eredményei alapján 2013. évben további 
fejlesztés valósult meg annak érdekében, hogy a vám- és pénzügyőri igazgatóságok, valamint 
a NAV Bevetési Főigazgatóság is rendszeresítse az elkészült szoftvert. Ezen tevékenység 
szabályozására egységes eljárásrend kiadására van szükség. 

            A bűnjelek tárolása a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a NAV BF kezelésében 
lévő bűnjeltárolók mellett külső gazdálkodónál is történik. Közbeszerzési szerződés alapján a 
Molnár és Molnár Kft. biztosítja a NAV rendelkezése alá kerülő dolgok szállítását és 
betárolását, amely szerződés gondozója a NAV BF. A NAV BF e feladatkörében a Molnár és 
Molnár Kft. által megküldött kimutatások alapján, a kimutatott szállítási és tárolási adatokat 
leegyezteti a tárolással és szállítással érintett regionális bűnügyi igazgatóságok, a NAV 
Bevetési Főigazgatósága, a NAV Repülőtéri Főigazgatósága, valamint a regionális vám- és 
pénzügyőri főigazgatóságok illetékeseivel a teljesítésigazolás érdekében.   

A bűnjelkezeléshez szorosan kapcsolódó, évenként visszatérő feladat egyrészt a karitatív 
felajánlások NAV szintű koordinációja, másrészt a megsemmisítésre váró lefoglalt dolgok 
végleges elintézése.  
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Visszatérő feladatként jelentkezik továbbá az Európai Csalásellenes Hivatal tájékoztatása 
minden releváns dohánytermék lefoglalásáról. 

A NAV BF 2013. évben is végrehajtotta a közérdekű bejelentésekkel, valamint 
feljelentésekkel kapcsolatos intézkedéseket. 2013. évben összesen 2 562 db közérdekű 
bejelentés érkezett, ebből 1 485 db papíralapon, 780 db elektronikus úton (e-mailben), 164 db 
telefonon, és 133 db személyesen került benyújtásra. A bejelentések kapcsán 2013. évben 884 
bejelentés került átadásra vizsgálat céljából az illetékes NAV szerv részére, 1 000 esetben 
egyéb intézkedésre került sor, további 487 esetben az ügy kivizsgálása 2013. december 31-én 
folyamatban volt, 191 esetben pedig a bejelentés mellőzésre került. Az esetek 88%-ában volt 
alapos, 2%-ában részben alapos, és mindössze 9%-ában volt alaptalan a bejelentés. A 
meghiúsult esetek aránya 1 % volt. 

Stratégiai tevékenység 
 

A NAV BF a NAV nyomozó szerveként biztosítja Magyarország és az Európai Unió 
költségvetési érdekeinek védelmét a felderítések és nyomozások lefolytatása által különös 
hangsúlyt fektetve a bűncselekménnyel okozott kár minél nagyobb arányban történő 
megtérülése elősegítésére, illetve a bűncselekményből származó jövedelmek zárolása révén a 
szervezett bűnözés pénzügyi alapjainak elvonására. 

Humánpolitikai tevékenység 

A NAV BF humánpolitikai szakterülete az év első hónapjában a NAV törvény 2013. január 1-
jétől hatályos rendelkezései alapján felülvizsgálta a NAV BF teljes hivatásos és 
kormánytisztviselői állományának jogviszony adatait, mely alapján a változással érintettek 
részére kiadta az új munkakörről, besorolásról és illetmény megállapításáról szóló 
parancsokat, illetve kinevezés módosításokat.  

2013. évben a NAV BF humánpolitikai szakterülete kiemelt feladatként kezelte a NAV BF 
állománya körében végrehajtott elégedettségi felmérést, mely egyrészt a humánpolitikai 
szakterület, másrészt a vezetők munkájának vetületében került abszolválásra.  

A felmérés kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a kérdőív kitöltőinek véleménye 
alapján a személyzeti tevékenység keretében fejlesztést igényel a humánpolitikai 
szakterületen dolgozók szakmai felkészültsége, a problémák hatékonyabb és célszerűbb 
kezelése.  

A NAV BF Humánpolitikai Főosztálya (továbbiakban NAV BF HPF) a felmérés 
eredményeinek feldolgozását követően, annak figyelembe vételével kidolgozta a feltárt 
problémák kezelésének módozatait, annak érdekében, hogy munkáját az elvárásoknak jobban 
megfelelve tudja végezni. A felmérés eredményének figyelembe vételével több változtatás 
került bevezetésre, így többek között: 

• a humánpolitikai területen dolgozók részére havonta oktatások kerülnek megtartásra a 
jogszabályváltozásokról, illetve a személyzeti munka aktuális kérdéseiről; 

• a humánpolitikai szakterület részére felkészültségmérő került kiadásra elektronikus 
formában; 
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• a NAV BF HPF üzembe állított egy olyan e-mail címet, melyre bárki közvetlenül – akár 
anonimitását is megtartva – fordulhat az általa észlelt személyzeti problémával, 
ellentmondással összefüggésben; 

• kidolgozásra kerül és bevezetésre tervezett a vezető-utánpótlási és mentorálási rendszer; 
• a kreatív, innovatív javaslatokat feltárni szándékozó pályázati rendszer szabályrendszere 

és PR háttere finomításra kerül. 
 

2013. évben útjára indult a kreatív, innovatív javaslatokat feltárni szándékozó ötletbörze. A 
2013. évi pályázati kiírás eredményeképpen beérkezett és díjazott újító javaslatok a bűnügyi 
portálon kerültek elhelyezésre, onnan azokat mindenki megismerheti, az azokban rejlő 
szakmai támaszokat felhasználhatja pl. pénzügyőr iskolai felkészüléshez, szakmai törzsanyag 
bővítéshez, nyomozásokhoz, stb.  

2013. év karácsonyán - már második alkalommal - karitatív ajándékgyűjtő akciót szervezett a 
NAV BF HPF, melynek keretében összegyűjtött adományokat a Keresztények a Hajléktalan 
Anyákért és Gyermekekért Alapítvány kapta meg. 

Oktatási, képzésszervezési tevékenység 

A NAV BF maximálisan elkötelezett a képzett munkaerő biztosítása tekintetében, hiszen csak 
a jól képzett, szakmailag kompetens munkaerő képes megfelelni a jelen szakmai kihívásainak.  

Elengedhetetlen a közszolgálatban az állomány folyamatos szakmai képzése és 
tudásszintjének növelése, annak érdekében, hogy motivált, kreatív, elkötelezett és megbízható 
humánerővel lehessen megvalósítani a közös célokat, feladatokat.  

A NAV BF HPF az oktatásszervezési feladatkörében eljárva különböző típusú oktatások 
megszervezésével biztosította a szakmai képzést, a tudásszint növelését. 

A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (továbbiakban: NAV KEKI) által 
üzemeltetett Ilias képzési portálon az önképzés támogatása érdekében kialakításra került a 
NAV BF oktatási modul. A felületen tárgyévben tűz- és munkavédelmi, valamint nyomozati 
szakmai adatbázisok kerültek kialakításra. A szakmai felkészültség mérése érdekében minden 
hónapban kötelező az alapfeladatot ellátó állomány számára az oktatási felület eredményes 
kitöltése. 

A bűnügyi szakterület 2013. évben is kiemelt figyelmet fordított a nyomozó állomány 
képzésére, hiszen a sikeres nyomozói munka elsődleges feltétele a nyomozást végzők szakmai 
tudásának elmélyítése. E feladat nem kizárólag a büntető anyagi- és eljárásjog területén, 
hanem más, a bűnüldözési munkához kapcsolódó szakterületeket érintően is megvalósul. 
Folyamatos oktatás tárgya a RobotZsaru NEO rendszer, emellett több – nyomozást elősegítő 
– témában is sor került oktatások tartására, megemlítendő a korrupcióellenes feladatok 
meghatározásáról tartott oktatás. 

A 2013. évi képzési ütemterv alapján a NAV KEKI által szervezett képzésekre történő 
beiskolázások megtörténtek, melynek keretében 51 képzésen összesen 265 fő vett rész. Az év 
folyamán a különböző felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókkal tanulmányi 
szerződés megkötésére is sor került összesen 13 alkalommal. 
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Kiemelést érdemel a külső helyszínen szervezett középvezetői tréningek végrehajtása, 
amelyen összes 29 fő vett részt a középvezetők, valamint a vezetői munkakör betöltésére 
tervezett kollégák közül.  

Megrendezésre került továbbá – két alkalommal – a felsővezetői csapatépítő tréning 22-22 fő 
részvételével. 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társszervek által indított képzéseken is 
képviseltette magát a szakterület. A Rendőrség Dunakeszi Oktatási Központja által megtartott 
helyszíni szemlebizottság vezető tanfolyamra 9 fő került vezénylésre. 

Az ORFK-RSZKK szervezésében került megrendezésre a vezetéstechnikai képzés, melyen 2 
fő kapott segédoktatói, 9 fő pedig általános képzést. 

Nagyszámú jelentkezés érkezett az Alkotmányvédelmi Hivatalnál megtartott, az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló úgynevezett ÁROP képzésre is, melynek keretében a titkos adat- 
és információgyűjtés, valamint átadás elmélete és gyakorlata kurzuson 143 fő vett részt.  

Fegyelmi tevékenység 

A NAV BF fegyelmi tevékenységét a NAV BF HPF koordinálja. E tevékenység keretében 
2013. évben fegyelmi vétség megalapozott gyanúja miatt 34 esetben volt szükség fegyelmi 
intézkedésre, amelyekben 30 fő pénzügyőr, valamint 1 fő kormánytisztviselő volt érintett. 

A tárgyévi jogerősen lezárt fegyelmi ügyek közül 18 esetben fenyítés kiszabására, 6 esetben 
fenyítés mellőzésével figyelmeztetés alkalmazására került sor, 2 esetben pedig az elrendelt 
fegyelmi eljárás felelősségre vonás nélkül szűnt meg, a cselekmény elévülésére, illetve az 
eljárás alá vont jogviszonyának időközben történt megszűnésére tekintettel.  

A 2013. évi fegyelmi ügyekben első fokon hozott fegyelmi döntések ellen jogorvoslati 
lehetőséggel 1 fő élt, a bírósági eljárás 2013. december 31-ig még nem zárult le.  

Az év folyamán 1 fő az ellene folyamatban lévő fegyelmi eljárásra tekintettel, további 2 fő 
szolgálattal össze nem függő bűncselekmény elkövetése miatt került állásából felfüggesztésre. 

Közbeszerzési tevékenység 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a NAV BF ajánlatkérőnek 
minősül. A NAV Közbeszerzési Szabályzata alapján a nemzeti értékhatárt meghaladó 
közbeszerzések tekintetében a NAV BF saját hatáskörben folytatta le közbeszerzési eljárásait. 
Kivételt képeztek ez alól a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet, valamint a központosított közbeszerzési 
rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. 
(V. 25.) Korm. rendelet szerinti verseny újbóli megnyitása, illetve írásbeli konzultáció típusú 
eljárások, melyeket a NAV Központi Hivatala (a továbbiakban: NAV KH) Közbeszerzési 
Főosztálya bonyolított a NAV BF részére is.  

2013. évben a NAV KH Közbeszerzési Főosztály által, a NAV BF részére lefolytatott 
eljárások száma 11 db, összértékük 439,4 millió Ft volt.   
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2013. évben a NAV BF saját hatáskörben 6 db közbeszerzési eljárást indított meg. 

• Iratok és raklapok tárolására alkalmas raktározási rendszerek telepítése 2 részben 
• Személygépkocsik beszerzése a NAV BF részére 3 rész keretében 
• 8 db személygépkocsi beszerzése a NAV BF részére 2 részben 
• Tehergépjármű beszerzése a NAV BF részére 
• Személygépjárművek szállítására alkalmas tehergépjármű beszerzése 
• NAV BF járműveinek kötelező felelősségbiztosítása 2014. évre 

 

A kiírásra került közbeszerzési eljárások értéke nettó 217,4 millió Ft volt. A megindításra 
került eljárások közül 2013. évben kizárólag a „Tehergépjárművek beszerzése a NAV BF 
részére” tárgyú közbeszerzési eljárás zárult le. 

2013. évben zárult le továbbá 2 db, még 2012. évben elindított közbeszerzési eljárás.  

A NAV BF ellen a lezárt közbeszerzési eljárások tekintetében 2013. évben jogorvoslati eljárás 
nem indult.  

A NAV KH Közbeszerzési Főosztálya 2013. évben 2 db, a minősített adatot, az ország 
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet 
szerinti eljárást indított meg a NAV BF részére minősített informatikai hálózatok kialakítása 
tárgyában. 

Valamennyi beszerzés esetében figyelembe vételre kerültek a közbeszerzések központi 
ellenőrzéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak. Az eljárások 
megindításához, illetve az egyes eljárási cselekményekhez szükséges előzetes felmentési 
illetve NFM engedéllyel minden esetben rendelkezett a NAV BF. 

Informatikai tevékenység 

A NAV BF Informatikai Főosztálya a bűnügyi szakterület informatikai támogatását, ezen 
belül kiemelten a bűnügyi szakrendszer(ek) (RobotZsaru NEO) fejlesztésének koordinálását, 
üzemeltetését, valamint működésének biztosítását végzi. 

2013. év során is a RobotZsaru NEO rendszer folyamatos fejlesztése (javítás, módosítás), 
annak koordinálása, a felmerült problémák megoldása, a jogszabályváltozások követése adta a 
NAV BF Informatikai Főosztály Alkalmazás- Támogató Osztály feladatainak túlnyomó 
többségét. 

A rendészeti szakterület kiemelt támogatást kapott a RobotZsaru NEO alkalmazásból történő 
adatok kinyeréséhez adatbányászati módszerekkel. 
 

2013. év során a szakmai igények messzemenő kielégítése végett a kialakított ügyviteli és 
támogató alkalmazások továbbfejlesztésére, bevezetésére, illetve újabb alkalmazások 
kialakítására került sor, melyek a következők: 

 

2305



 
 

• Elektronikus Bűnjelnyilvántartó Rendszer (EBR): 
A bűnügyi szakterület által lefoglalt és tárolt bűnjelek elektronikus nyilvántartásának és 
az átadás-átvételek nyomon követhetőségének biztosítása érdekben kialakított 
alkalmazás, amely a szakmai igényeknek megfelelően továbbfejlesztésre került. A NAV 
vámszakmai területe által is bevezetni tervezett rendszer fejlesztése elkészült az év 
végére, amely tesztelés és országos bevezetés alatt van. 
 

• Kérdőívportál: 
A bűnügyi állomány részére meghatározott kérdések alapján adatgyűjtésre létrehozott 
alkalmazás. A kérdőív az adatközlők válaszainak rögzítésére szolgál, strukturált, előre 
rögzített kérdéssorok mentén.  

• Titkos Információgyűjtés Központi Adatbázisa (TIKAB): 
A TIKAB elektronikus része a NAV hálózatától elkülönült bűnügyi informatikai 
rendszereken (munkaállomásokon és zárt hálózatokon) működő, minősített adatot 
kezelő alkalmazás, amely a felderítés-felügyeleti és operatív tevékenység koordinálása, 
támogatása, továbbá a felderítő szervezeti egységek által azonos elkövetői körre 
párhuzamosan folytatott titkos információgyűjtések kiküszöbölése érdekében került 
fejlesztésre. 
 

• ILIAS (E-learning) 
A bűnügyi állomány adott témakörből történő felkészültségének szinten tartása az 
ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (amelyet a NAV KEKI üzemeltet) 
külön felület (kurzus) került létrehozásra a NAV BF részére (BF oktató modul), 
amelyben a szakmai igényeknek megfelelően a felkészülési anyagok feltöltésre és a 
hozzá tartozó kérdéssorok paraméterezésre és aktiválásra kerültek. 

 

Belső ellenőrzési tevékenység 

A NAV BF belső ellenőrzése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.), valamint a 
NAV BF főigazgatója által kiadott Belső Ellenőrzési Szabályzatról szóló 2001/2012/81. számú 
szabályzat szerint látja el tevékenységét.  

A belső ellenőrzés a feladatait a NAV BF főigazgatója közvetlen irányítása és felügyelete alatt 
látja el.  

A belső ellenőrök kizárólag főállásban foglalkoztatottak, a szükséges szakmai végzettséggel 
rendelkeznek. 2013. évben a NAV BF belső ellenőrzése folyamatos szakmai kapcsolatban állt a 
NAV KH Belső Ellenőrzési Főosztályával, valamint eleget tett a szakmai továbbképzéseknek, 
regisztrációs kötelezettségeinek. 
 

A kötelezően előírt ÁBPE-továbbképzés I.-re 2 fő, míg az ÁBPE-továbbképzés II.-re 1 fő belső 
ellenőr bejelentkezett. Az ÁBPE-továbbképzések előírásainak megfelelően mindhárom belső 
ellenőr sikeres vizsgát tett. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 
28/2011 (VIII. 3.) NGM rendelet alapján 1 fő belső ellenőr 2013 decemberében kezdeményezte a 
nyilvántartásba vételét (regisztráció), ezáltal a NAV BF valamennyi belső ellenőre rendelkezik 
belső ellenőri regisztrációval. 
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A beszámoló időszakában a belső ellenőrök tekintetében összeférhetetlenség nem állt fenn. 

A belső ellenőrzés megfelelő működéséhez a szükséges források (személyi, tárgyi feltételek) 
biztosítottak voltak. 2013. évben a belső ellenőrzés létszáma 3 főről 6 főre fejlesztésre került. 

A NAV BF belső ellenőrzés feladatkörében 2013. évben ellátta a költségvetési szerv belső 
kontrollrendszerében betöltendő feladatát. Bizonyosságot adó tevékenysége keretében 1 db 
minősített, 2012. évről áthúzódó ellenőrzést és 8 db nyílt belső ellenőrzést, míg tanácsadás 
keretében 1 vizsgálatot folytatott le.  

A NAV BF belső ellenőrzése 2013-ben elkészítette a működéséhez szükséges dokumentumait 
a 2012. évi, illetve a 2013. I. féléves beszámolóját, valamint a 2013. évi éves belső ellenőrzési 
munkatervét. 

A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv nem került módosításra, az abban meghatározott 
feladatok határidőben elvégzésre kerültek, illetve a tervezetteknek megfelelően folytak (5 
ellenőrzés). A munkatervi feladatokon túl további 4 soron kívüli ellenőrzés került 
elrendelésre, melyből 1 tanácsadói tevékenység volt.  

2013. évben 7 szakmai (2 munkatervi, 4 soron kívüli, valamint 1 2012. évről áthúzódó) és 3 
pénzügyi (mindegyik munkatervi, amelyekből az egyik országos) vizsgálat került 
végrehajtásra, melyek lefolytatásában a belső ellenőrök mellett 2 fő szakértő és 2 fő vezényelt 
is részt vett. A 10 ellenőrzésből 7 realizálódott lezárt ellenőrzési jelentéssel, a 7 ellenőrzésből 
2 esetben nem történtek olyan megállapítások és javaslatok, amelyek intézkedési terv 
elkészítését indokolták volna, az egyik az országos vizsgálat, míg a másik tanácsadás volt.  

A belső ellenőrzés megállapításai hatékonyan segíti és támogatja a NAV BF gazdálkodási és 
szakmai tevékenységét, ezért a belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére 
jóváhagyott intézkedési tervek alapján realizált feladatok folyamatosan beépítésre kerülnek a 
NAV BF működésébe és működtetésébe. 

 

Gazdálkodási tevékenység átfogó értékelése 

2013. évi változások  
 

A NAV BF 2013. évi költségvetésében a kiadások az alapító okiratban meghatározott 
alaptevékenység szerinti szakfeladatoknak megfelelően kerültek beállításra. A kiadások 
optimalizálása érdekében több kiadást érintően (pl. író- és irodaszerek, üzemanyagok, 
kisértékű tárgyi eszközök, mobiltelefon díjak, stb.) norma meghatározásával került beállításra 
a szükséges összeg. Meghatározó szempont volt továbbá a költséghatékonyság, valamint a 
várható kiadások lehető legpontosabb megtervezése. A bevételi előirányzat a 2012. évi 
teljesítési adatok figyelembe vételével került meghatározásra. 
 
A NAV BF gazdálkodási lehetőségeit lényegesen befolyásoló tényező volt egyrészt, hogy 
2013. évben előirányzat csökkentés nem történt, mivel a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban elrendelt, 
NAV fejezetre vonatkozó zárolás a NAV BF-nél nem került érvényesítésre. 
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Pozitívan befolyásolta a gazdálkodási lehetőségeket továbbá, hogy 2013. évben a tervezetthez 
képest jelentős bevételi többlet keletkezett, melynek előirányzatosítása során nem történt 
egyidejűleg támogatáscsökkentés, így a többletbevétel növelte a NAV BF működési 
kiadásokra fordítható előirányzatait. 
 
2013. évben 3 esetben került sor megállapodás alapján előirányzat átcsoportosításra a 01. cím 
NAV Igazgatás és a 02. cím NAV BF között: elhelyezés biztosításához, szervezeti 
átalakításhoz, valamint Horvátország Európai Uniós csatlakozása miatt végrehajtott 
átszervezéshez kapcsolódóan.  
Felhalmozási kiadások tekintetében a NAV BF 2013. évi eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. 2013. évben 4 esetben történt pótlólagosan fedezet biztosítása, amely jelentősen 
elősegítette a szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését, illetve a szakmai 
munkát támogató fejlesztések megkezdését, végrehajtását.  

 

Az előirányzatok alakulása 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  8 924,0  7 745,8  7 745,8  10 523,2 9 511,7  106,6  90,4  

ebből:  
személyi juttatás 

 5 724,2  5  058,5  5 058,5  6 083,4  6 048,6  105,7  99,4 

Bevétel  23,0  20,0  20,0  51,2  51,7  224,8  101,0 

Támogatás  8 564,0  7 725,8  7 725,8  10 049,7  10 049,7  117,3  100,0 

Költségvetési 
maradvány 

 630,6 –  0,0  422,3  421,8  66,9  99,9 

Létszám (fő)  1 161 1 229 1 229 1285 1 205 103,8  93,8  

 

A kiadások minimálisan, 6,6%-kal magasabb összegben teljesültek.  
A kiadásokkal ellentétben a bevételek teljesítése jelentős mértékben, 124,8%-kal emelkedett, 
melynek oka az „előre nem tervezett bevétel” amelynek számottevő része egy 2009. évben 
indított bűnügyi eljárás keretében lefoglalt áru értékesítéséhez kapcsolódott. A Győri Városi 
Bíróság a Bny.138/2007/45 számú végzésével a lefoglalt termék zár alá vételét feloldotta, 
egyúttal annak előzetes értékesítését rendelte el.  
 
Az értékesítésből származó bevétel terhére a lefoglalás óta felmerült tárolási költség NAV BF 
részére történő megtérítését a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a B.10.044/2012/6-2. 
számú, 2012. december 14. napján jogerőre emelkedett határozatával rendelte el. A befolyt 
összeg 2013. április 23-án került jóváírásra a NAV BF előirányzat felhasználási 
keretszámláján. 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

adatok millió Ft-ban   fő 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye-

zett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 7 745,8 20,0 7 725,8 5 058,5 1 229 

Módosítások jogcímenként *      

2012.évi költségvetési maradvány 422,3 422,3 0,0 28,5  

Felhalmozási előirányzat biztosítása 760,0 0,0 760,0 0,0  

Elhelyezés biztosításához kapcsolódó 
előirányzat átcsoportosítás 30,0 0,0 30,0 0,0  

Sportkoncepció végrehajtásához 
kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás 1,8 0,0 1,8 0,0  

2013.évi bérkompenzáció kifizetéséhez 
kapcsolódó előirányzat módosítás 21,8 0,0 21,8 17,2  

Feltételhez kötött személyi juttatás 
kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat 
átcsoportosítás 1 359,2 0,0 1 359,2 1 070,2  

Feladatváltozásokhoz kapcsolódó 
előirányzat átcsoportosítás 149,6 0,0 149,6 107,8 55 

1994/2013.Kormányhatározatban 
elrendelt fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás (Készenléti Rendőrség) 1,5 0,0 1,5 1,1  

Többletbevételek előirányzatosítása 29,6 29,6 0,0 0,0  

Támogatásértékű és egyéb működési 
célú bevételek előirányzatosítása 1,6 1,6 0,0 0,0  

Személyi juttatásokon mutatkozó 
megtakarítás átcsoportosítása működési 
és felhalmozási kiadásokra 0,0 0,0 0,0 -199,9  

1 fő státuszátcsoportosítás a NAV 
Elnökének döntése alapján     1 

2013. évi módosított előirányzat 10 523,2 473,5 10 049,7 6 083,4 1 285 

 
 

Létszám alakulása 
 

A NAV BF megállapított létszáma 2013. január 1-jétől 1229 főben került meghatározásra. 

2013. január 1-jei hatállyal a NAV KH-tól a NAV BF RF állományába áthelyezésre került 20 
fő, majd 2013. július 1-jétől Horvátország Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU) történő 
csatlakozása eredményeként a nyomozati szakterületre 35 státusz került átcsoportosításra, 
ebből 16 státusz esetében az érintett állomány is átvételre került. 

2013. december 1-jei hatállyal további 1 státusszal növekedett a NAV BF megállapított 
létszáma. Az elnök döntése alapján a NAV KH létszámából, a Bűnügyi Elnökhelyettes 
közvetlen állományából 1 státusz átcsoportosításra került a NAV BF személyi állományába. 

NAV BF 2013. évi eredeti engedélyezett létszámkerete 1 229 fő, a módosított létszámkeret 1 285 
fő, az év végi záró állomány 1 258 fő, melyből 958 fő pénzügyőr, 277 fő 
kormánytisztviselő,  23 fő munkavállaló, az üres álláshelyek száma 27 fő. 
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2013. évben összesen 91 fő nyert felvételt, vagy került áthelyezésre a következő megoszlás 
szerint: hivatásos állományba 48 fő, kormánytisztviselői státuszra 39 fő, munkavállalói 
álláshelyre 4 fő. 

2013. január 01. és 2013. december 31. napja között 74 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 38 fő 
pénzügyőr, 34 fő kormánytisztviselő és 2 fő munkavállaló volt. 

Az üres álláshelyek száma 2013. évben átlagosan 25 fő, 2013. december 31-én 27 fő volt.  

A létszám szervenkénti változását 2013. évben az alábbi táblázat tartalmazza: 

Szerv 
Felvételek száma Távozók száma Fluktuációs ráta 

2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 

BF Főosztályok 42 36 25 30 7,8 8,3 

DARBI 14 0 11 3 8,6 2,4 

DDRBI 6 6 4 6 4,4 6,2 

ÉARBI 8 4 5 3 3,5 2,1 

ÉMRBI 4 5 2 2 2,3 2,1 

KDRBI 5 5 3 6 3,7 7,7 

KMRBI 35 25 29 17 11,8 6,9 

NYDRBI 6 5 5 3 6,4 3,6 

ÁBH 4 5 4 4 12,1 11,4 

Összesen 124 91 88 74 7,3 5,9 

 

A létszám mutatók alapján megállapítható, hogy a bérezési és munkafeltételek javulása, 
valamint a munkahelyi elégedettség növelése által javult a NAV BF munkaerő megtartó 
képessége, melyet kifejez a NAV BF stabilitási indexe is, amely 2012. évben 89,7 %, míg 
2013. évben 92,8 % volt.  

Kiadási előirányzatok  
 

A NAV BF 2013. évi tervezett kiadási előirányzata 7 745,8 millió Ft, a módosított előirányzat 
10 523,2 millió Ft és a teljesítés 9 511,7 millió Ft volt. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest 90,4 %-ban teljesültek. 

 
 Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 

 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat 7 745,8   0,0   7 745,8   
Kormányzati hatáskörű módosítások 35,1   11,9   23,2   

Irányító szervi hatáskörű módosítások 2 330,3   0,0   2 330,3   

Intézményi hatáskörű módosítások 1 172,6   748,7   423,9   

Módosítások összesen: 3 538,0   760,6   2 777,4   

2013. évi módosított előirányzat 10 523,2   
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Személyi juttatások 
 
A NAV BF 2013. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 5 058,5 millió Ft volt. 2013. 
december 31-én a személyi juttatások módosított előirányzata 6 083,4 millió Ft, a 2013. évi 
pénzügyi teljesítés 6 048,5 millió Ft volt. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 
99,4%-ban teljesültek. 
 
A személyi juttatások kiemelt előirányzatán 2013. december 31-én 34,8 millió Ft összegű 
megtakarítás volt kimutatható. A megtakarítást elsősorban az üres és megüresedő státuszok 
ütemezett feltöltése, valamint a tartós távollévők illetményének és egyéb juttatásainak 
megtakarítása indokolta. A keletkezett megtakarítás év közben nagyobb mértékű volt, amely 
biztosította a 2013. év folyamán végrehajtott átszervezések miatt átvett dolgozók esetében 
megállapított illetmény-különbözet fedezetét, továbbá a dologi illetve a felhalmozási kiadások 
előirányzatain mutatkozó fedezethiányt. 
 
A személyi juttatások kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból a 2013. év során 
148,0 millió Ft a dologi kiadások fedezetére, míg 51,8 millió Ft a felhalmozási kiadások 
fedezetére került átcsoportosításra. Az átcsoportosítást követően az előirányzaton kimutatható 
megtakarítás összege teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. 

Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat: 5058,5 0,0 5058,5 
Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások: 27,6 9,3 18,3 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat 
módosítások: 

1 177,9 0,0 1 177,9 

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások: 30,9 202,2 -171,3 

Módosítások összesen:   1 024,9 
2013. évi módosított előirányzat: 6 083,4 

 

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás 18,3 millió Ft volt, mely tartalmazta: 

• a kompenzáció fedezetének előirányzatát, valamint 
• a Készenléti Rendőrséghez vezényelt 3 fő részére a NAV BF által számfejtett és kiutalt 

különleges pótlék ellentételezésére átvett összeget. 
 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás összesen: 1 177,9 millió Ft volt, mely 
tartalmazta:  

• NAV BF RF létrehozásához kapcsolódó előirányzat NAV KH-tól történő átvételét, 
• a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény 

26.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a NAV fejezet 01. cím NAV 
Igazgatás részére a feltételhez kötött személyi juttatás biztosítását, valamint 

• a Horvátország EU csatlakozása kapcsán végrehajtott átszervezés során a NAV BF 
részére 35 fő státusz és a kapcsolódó előirányzat NAV KH-tól történő átvételét. 
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Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen -171,3 millió Ft volt, mely 
tartalmazta:  

• az árvízi védekezés kapcsán felmerült személyi jellegű kifizetések összegét, 
• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, valamint 
• a személyi juttatásokon mutatkozó megtakarítás terhére, az intézményi beruházási és 

felújítási, valamint a dologi kiadási előirányzatok javára való átcsoportosítását. 
 

A létszámváltozásokhoz (szervenként) kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása 
 

A NAV BF 2013. január 1-jei engedélyezett létszáma 1 229 fő volt. 
 

A központosított ellenőrzések lefolytatásához szükséges humán kapacitás bűnügyi 
szakterülethez történő átszervezése során a NAV BF személyi állománya 2013. január 1-jei 
hatállyal 20 fővel emelkedett. 
 
Horvátország EU csatlakozásával összefüggésben a NAV BF személyi állománya 2013. július 
1-től kezdődően 35 fővel került bővítésre, így a NAV BF létszáma 2013. július 1-től 1 284 
főben került megállapításra. 
 
A létszámnövekedéssel összefüggésben 2013. évben átvett előirányzat összege a 2013. január 
1-jei átszervezés kapcsán 82,8 millió Ft, a 2013. július 1-jei átszervezés kapcsán 24,9 millió 
Ft volt. Az átvett előirányzat mindkét esetben az átszervezéssel érintett személyi állomány 
átvételkor hatályos illetményét, nem rendszeres juttatásait, valamint időarányos cafetéria 
keretösszegét tartalmazta. 
 
Az átszervezést követően a NAV BF személyi állományába került foglalkoztatottak 
illetménye a NAV törvény módosításáról szóló 2012. évi CI. törvény 10. §-a 2012. 
szeptember 1-től hatályos módosítása alapján a pénzügyi nyomozó I. és pénzügyi nyomozó II. 
munkakört betöltőkkel azonos szinten került megállapításra. Az illetmény-különbözet a NAV 
BF részére többletkiadást eredményezett, melyre az átvett előirányzat nem nyújtott fedezetet, 
így a 2013. évben a személyi juttatások előirányzatán keletkezett bérmegtakarítás terhére 
került biztosításra. 
 
A NAV BF megállapított létszáma 2013. december 1-től további 1 fővel bővült. Az elnök 
döntése alapján 1 fő kormánytisztviselő I. besorolású státusz került átvételre a Bűnügyi 
Elnökhelyettes közvetlen állományából történő státuszátcsoportosítással.  
 
A 2013. december 1-jei módosítást követően a NAV BF engedélyezett létszáma 1 285 főre 
változott. 

 
Az előző évhez viszonyított átlagilletmény változása 

 
A NAV BF személyi állományába tartozók átlagilletménye 2012. évben 302 428,- Ft, 2013. 
évben 310 090,- Ft volt. 
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Az átlagilletmény emelkedése a soron történő illetve soron kívüli előléptetések, 
előresorolások, továbbá a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet alapján végrehajtott béremelkedés 
következménye. 
 
Az átlagilletmény növekedését okozza továbbá a NAV törvény 2012. szeptember 1-jei 
hatályú változása következtében végrehajtott illetményemelés. A 2012. évi átlagilletmény 
meghatározásakor az illetményemelés csak 4 hónapot érintően került figyelembe vételre, 
2013. évben azonban az emelkedés 12 hónapot érintően befolyásolta az átlag összegét. 
 
Az átlagilletmény emelkedése állománycsoportonként változó, melyet az alábbi táblázat 
szemléltet. 

 
Állománycsoport 2012. évi 

átlagilletmény 
2013. évi 

átlagilletmény 

hivatásos 327 142,- Ft 331 498,- Ft 

kormánytisztviselő 235 469,- Ft 254 197,- Ft 

munkavállaló 121 379,- Ft 118 456,- Ft 

 
Az átlagilletmény a hivatásos és a kormánytisztviselői állomány esetében emelkedett, a 
munkavállaló állomány esetében viszont csökkenés mutatható ki, melynek oka, hogy a 2013. 
évben felvételt nyertek a minimálbér összegével kerültek foglalkoztatásra, valamint 1 fő teljes 
munkaidős jogviszonya részmunkaidőssé került átminősítésre. 

 
Létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként  
A végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása 

A NAV BF 2013. január 1-jei engedélyezett létszáma 1 229 fő volt, és az eredeti előirányzat 
is ennek megfelelően került meghatározásra. 

A NAV BF megállapított létszámának csökkentésére 2013. évben nem került sor.  

Rendszeres személyi juttatások 

A rendszeres személyi juttatások teljesítésének alakulását a korábbi évekhez hasonlóan 2013. 
évben is a fluktuáció, a létszám-feltöltési ütemezés, valamint a tartós távollévők és a 
helyettesítésükre foglalkoztatottak illetményének különbözete befolyásolta. 

A betöltetlen álláshelyek száma 2013. évben folyamatosan változott, az év végére az 
ütemezett feltöltés miatt 27 főre csökkent. A tartósan távollévők száma év közben átlagosan 
46 fő, a helyettesítésükre alkalmazottak száma átlagosan 19 fő volt. 2013. december 31-én a 
tartósan távollévők száma 57 fő volt, ebből 3 fő felfüggesztett volt, esetükben – tekintettel az 
50%-os mértékű illetmény-juttatásra – helyettesítő nem alkalmazható. A helyettesítők szám 
2013. december 31-én 20 fő volt. 

A nyomozati szakterületen a speciális feladatok magasabb szintű szakmai tudást, meglévő 
tapasztalatot igényelnek, így a betöltetlen álláshelyek feltöltése, illetve a tartós távollévők 
miatt hiányzó munkaerő pótlása a korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben is nehézséget 
okozott. 
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A keletkezett megtakarítás biztosította az átszervezés során a NAV BF személyi állományába 
került foglalkoztatottak illetmény-különbözetének fedezetét, mely éves szinten 22,6 millió Ft 
többletköltséget jelentett. 

A 2013. évben a személyi juttatás előirányzatán keletkezett megtakarítás terhére intézményi 
hatáskörben több ütemben átcsoportosításra került összesen 199,8 millió Ft a dologi, illetve a 
felhalmozási kiadások előirányzatára.  

A NAV BF a személyi juttatások előirányzatán 2013. december 31-én 34,9 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartott nyilván. 

Nem rendszeres személyi juttatások 

2013. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – a nem rendszeres személyi juttatások kiadási 
előirányzatát a költségvetési törvényben meghatározott feltételhez kötött személyi juttatás 
összege módosította a legnagyobb mértékben, és ennek teljesítési adata tette ki a nem 
rendszeres juttatások felhasználási adatának jelentős részét. 2013. évben feltételhez kötött 
személyi juttatásként 1 068,1 millió Ft került kifizetésre. 

A 2013. évben esedékessé váló jubileumi jutalmak kifizetésére az elemi költségvetésben 44,3 
millió Ft került meghatározásra, 2013. december 31-én a módosított előirányzat 43,1 millió Ft 
volt. A különbség oka, hogy az év közben végrehajtott szolgálati időbeszámítás felülvizsgálat 
eredményeként 1 fő csak 2013. december 31-ét követően szerez jogosultságot a jubileumi 
jutalomra. A pénzügyi teljesítés 39,2 millió Ft volt, mely összeg tartalmazza a 2013. 
december hónapban kifizetett jubileumi jutalmak nettó könyvelt összegét is, a juttatás után a 
dolgozókat terhelő közterhek összegére kötelezettségvállalással terhelt maradványként 3,9 
millió Ft került lekötésre. 

Béren kívüli juttatás címén 2013. évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állománya 
számára biztosított 2013. évi cafetéria juttatási rendszeréről szóló 2160/2012 NAV Elnöki 
Szabályzatban meghatározott keretösszeg (bruttó 200 000,- Ft) alapján került meghatározásra 
a szükséges előirányzat összege. A bruttó összeget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 69. § alapján 16%-os mértékű személyi 
jövedelemadó, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: EHO törvény) 3. § (4) bekezdése alapján 14%-os mértékű egészségügyi 
hozzájárulás terheli. A munkáltatói közteher összege a korábbi években alkalmazott 
gyakorlatnak megfelelően a nem rendszeres személyi juttatások között került beállításra a 
2013. évi elemi költségvetésben. A 2013. évben  a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatán keletkezett megtakarítás fedezetet nyújtott a jogszabály 
alapján fizetendő járulékok összegére, így előirányzat átcsoportosításra nem volt szükség. 

A 2013. évben az étkezési Erzsébet-utalvány mellett a 2012. évben bevezetett Széchenyi 
Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) juttatásra érkezett a legmagasabb mértékű igény. A korábbi 
évekhez viszonyítva csökkent az öngondoskodásra fordított összeg: 2013. évben az önkéntes 
pénztárakba igényelt összeg a teljes igény mindössze 10,1%-át tette ki, szemben a 2012. évi 
14,5%-kal. 
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Az igénylések megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Juttatás Igény 
Önkéntes pénztárak 
   ebből:    egészségpénztár 
                 nyugdíjpénztár 

10,1% 
7,6% 
2,5% 

Erzsébet utalvány 46,9% 

SZÉP-kártya 
    ebből:    szállás 
                  vendéglátás 
                  szabadidő 

33,2% 
5,5% 

23,0% 
4,7% 

Helyi közlekedési bérlet 8,3% 

Iskolakezdési utalvány 1,5% 

 

Szociális segélyezésre a NAV BF 2013. évi elemi költségvetésében 4,7 millió Ft került 
beállításra, mely az évközben benyújtott igények alapján teljes mértékben felhasználásra 
került. 2013. december hónapban a NAV Elnökének döntése alapján rendkívüli segélyezésre 
nyílt lehetőség, melynek fedezetére a személyi juttatásokon keletkezett megtakarítás terhére 
10,0 millió Ft került biztosításra, amely a benyújtott igények alapján 2013. december 
hónapban teljes összegben felhasználásra került. 

Külső személyi juttatások 

Külső személyi juttatások címén egyrészt a szakmai feladatellátás során igénybe vett külső 
szakértők, tolmácsok díjazása, másrészt a felmentési idejüket töltők részére felmentési 
átlagkereset került kifizetésre.  

2013. évben 8 fő felmentése kapcsán 7,9 millió Ft került kifizetésre felmentési átlagkereset 
címén. A kifizetett összeg fedezete a rendszeres személyi juttatásokon keletkezett 
megtakarítás terhére belső átcsoportosítással került biztosításra. 

A NAV BF RF létrehozásának és 2013. évben végzett, nyomozást segítő szakmai 
tevékenységének köszönhetően jelentősen csökkent a külső szakértők bevonásának 
szükségessége. A 2013. január 1-jén a NAV szervezetén belül végrehajtott átszervezéssel jött létre 
egy új, a revizorok szakmai tevékenységét operatívan irányító főosztály, mely tevékenysége során 
a revizorok szaktudását közvetlenül a nyomozati munka szolgálatába állította, ezáltal jelentősen 
csökkent a külső szakértők igénybe vétele és a részükre kifizetett díjazás mértéke.  

A külső személyi juttatások előirányzatán a szakértők, tolmácsok díjazására a 2013. évi elemi 
költségvetésben elkülönített 72,1 millió Ft-ból 2013. év végére 47,1 millió Ft került 
felhasználásra. A 2013. december 31-ig fel nem használt 25,0 millió Ft összegből 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként 21,8 millió Ft került lekötésre.  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
 

A NAV BF 2013. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzata 1 294,8 millió Ft volt. A 2013. évben végrehajtott előirányzat módosítások 
eredményeként 2013.12.31-én a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
módosított előirányzata 1 596,4 millió Ft volt.  
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Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 
 

        adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat 1 294,8 0,0 1 294,8 
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

7,4 2,5 4,9 

Irányító szervi 
hatáskörű módosítások 

317,1 0,0 317,1 

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

7,8 28,2 -20,4 

Módosítások összesen: 332,3 30,7 301,6 
2013. évi módosított 
előirányzat 

1 596,4 

 

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás 4,9 millió Ft volt, mely tartalmazta:  

• a 2013. évben jogszabály alapján fizetett kompenzáció, valamint 
• a Készenléti Rendőrséghez vezényelt 3 fő részére a NAV BF által számfejtett és kiutalt 

különleges pótlék járulék vonzatát. 
 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás 317,1millió Ft volt, mely tartalmazta: 

• NAV BF RF létrehozásához kapcsolódó előirányzat NAV KH-tól történő átvételéhez, 
• a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény 

26.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a NAV fejezet 01. cím NAV 
Igazgatás részére a feltételhez kötött személyi juttatás biztosításához, valamint 

• a Horvátország EU csatlakozása kapcsán végrehajtott átszervezés során a NAV BF 
részére 35 fő státusz és a kapcsolódó előirányzat NAV KH-tól történő átvételéhez 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összegét. 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen -20,4 millió Ft volt, mely 
tartalmazta: 

• az árvízi védekezés kapcsán felmerült személyi jellegű kifizetések járulék vonzatát, 
• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, valamint 
• a személyi juttatásokon mutatkozó megtakarítás terhére, az intézményi beruházási és 

felújítási, valamint a dologi kiadási előirányzatok javára való átcsoportosítását. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 2013. évben 1 583,3 
millió Ft teljesült, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 13,1 millió Ft volt. 
A 2013. évben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán 
keletkezett megtakarítás terhére intézményi hatáskörben több ütemben átcsoportosításra került 
összesen 27,9 millió Ft a dologi kiadások előirányzatára.  
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Dologi kiadások 
 

Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 
 

        adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat 1 392,5 0,0 1 392,5 
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

0,0 0,0 0,0 

Irányító szervi 
hatáskörű módosítások 

75,3 0,0 75,3 

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

466,7 94,4 372,3 

Módosítások összesen: 542,0 94,5 447,6 
2013. évi módosított 
előirányzat 

1 840,1 

 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás összesen: 75,3 millió Ft volt, mely 
tartalmazta:  

• NAV BF Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság (a továbbiakban: NAV 
ÉMRBI) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Osztályának elhelyezése céljából létesített új 
miskolci bérleményhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítást, 

• a 2013. évi sportkoncepció végrehajtásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítást, 
• NAV BF RF létrehozásához kapcsolódó dologi előirányzat NAV KH-tól történő átvételét, 
• a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításához kapcsolódó dologi előirányzat NAV KH-tól 

történő átvételét, 
• a NAV BF-nél 2013. évben befolyt, felhasználásra engedélyezett többletbevételének 

előirányzatosítását, valamint 
• a Horvátország EU csatlakozása kapcsán végrehajtott átszervezés során a NAV BF részére 

átadott előirányzatot. 
 

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen 372,3 millió Ft volt, mely 
tartalmazta: 

• az árvízi védekezés kapcsán felmerült dologi jellegű kifizetések összegét, 
• az EUROJUST program keretében felmerült kiadások összegét, 
• a SELEC pályázathoz kapcsolódóan kapott összeget,  
• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, valamint 
• a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatokon mutatkozó megtakarítás terhére, a dologi kiadási előirányzatok javára 
történt átcsoportosítását. 

 

Készletbeszerzés 

Eredeti előirányzat:  155,2 millió Ft 
Módosított előirányzat:  250,4 millió Ft 
Teljesítés:   181,0 millió Ft 
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Készletbeszerzések felhasználásának alakulása 

      adatok millió Ft-ban 

Felhasználás jogcíme Felhasznált összeg Megoszlás (%) 

Irodai papír 18,4 10,2 

Nyomtatványok, írószer, egyéb irodaszer 6,6 3,7 

Benzin 61,8 34,1 

Gázolaj 36,3 20,0 

Szakmai anyagok 18,1 10,0 

ebből szakmai anyagok 10,6 5,9 

ebből informatikai anyagok 7,5 4,1 

Kisértékű bútorok 19,2 10,6 

Egyéb készletbeszerzés 20,6 11,4 

ebből egyéb készlet 11,0 6,1 

ebből egyéb kisértékű tárgyi eszköz 9,6 5,3 

Összesen: 181,0 100,0 

 

A készletbeszerzési kiadások közül említést érdemel az írószer, egyéb irodaszer felhasználása, 
amely 2012. évben 13, 1 millió Ft-ot tett ki, ezzel szemben 2013. évben jelentős mértékben, 
6,6 millió Ft-ra sikerült csökkenteni, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Az irodai 
papír felhasználása, 18,4 millió Ft azonban a 2012. évi 16,4 millió Ft-hoz képest kismértékű 
növekedést mutat, mivel a nyomozati munka során az ügyészségek részére papír alapon 
szükséges benyújtani a szükséges iratokat, nyomozati anyagokat.  

A készletbeszerzések legjelentősebb tételét, az összes felhasználás 54,2 %-át a gépjárművek 
üzemanyag felhasználási kiadásai alkotják. 2013. évben 1,3 millió Ft-tal növekedett a 2012. 
évi adatokhoz viszonyítva az üzemanyagokra fordított kiadás, mely növekedés az 
üzemanyagok év közbeni árváltozási hatásainak tudható be. 

Jelentős kiadás volt továbbá a kisértékű bútorok beszerzése. A bútorok beszerzése a NAV 
Közép-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága Veszprém megyei objektumának 
felújítását követően vált szükségessé a rendeltetésszerű használat során elhasználódott 
bútorok cseréje miatt. 

Kommunikációs szolgáltatások  

Eredeti előirányzat:  23,6 millió Ft 
Módosított előirányzat:  30,6 millió Ft 
Teljesítés:   27,6 millió Ft 
 

     adatok millió Ft-ban 

Felhasználás jogcíme Felhasznált összeg Megoszlás (%) 

Vezetékes távközlési díjak 20,8 75,4 

Mobil telefon díjak 6,3 22,8 

Egyéb adatátviteli díjak 0,3 1,1 

Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások 

0,2 0,7 

Összesen: 27,6 100 
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A kommunikációs szolgáltatások tekintetében 2012. évben felhasznált 26,0 millió Ft-hoz 
viszonyítva jelentős változás nem történt. A kiadások legjelentősebb részét a vezetékes 
távközlési díjak adják, melyek kismértékű emelkedése az előfizetési díjak változásának 
tudható be.  

Szolgáltatási kiadások  

 
Eredeti előirányzat:  548,7 millió Ft 
Módosított előirányzat:  735,5 millió Ft 
Teljesítés:   650,8 millió Ft 

       adatok millió Ft-ban 

Felhasználás jogcíme Felhasznált összeg Megoszlás (%) 

Bérleti díj kiadások 173,7 26,7 

Közüzemi költségek 127,8 19,6 

Karbantartási, kisjavítási 
kiadások 

74,3 11,4 

ebből ingatlanok, gépek 
karbantartása 

41,3 6,3 

ebből járművek karbantartása 33,0 5,1 

Szakmai szolgáltatások 
kiadásai 

113,4 17,4 

Üzemeltetési, fenntartási 
kiadások 

81,5 13,4 

Postai szolgáltatások 58,0 8,9 

Pénzügyi szolgáltatások 10,9 1,7 

Egyéb szolgáltatások 5,5 0,9 

Összesen: 650,8 100 

 

A szolgáltatási kiadások között az egyik legkiemelkedőbb tételt a bérleti díjak képezik, 
melyek 99,3%-a,172,4 millió Ft ingatlan bérleti díj. A NAV BF elhelyezésének 
biztosításához, a NAV kezelésében lévő megfelelő ingatlanok hiányában elengedhetetlen 
bérlemények igénybevétele. 2013. évben a meglévő bérleti szerződéseken túl további egy új 
bérleti szerződés került megkötésre, a NAV ÉMRBI Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Osztályának elhelyezése érdekében.  Az osztály korábban közös elhelyezésben volt a NAV 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságával, valamint a NAV 
Bevetési Főigazgatóságával.  

A szervezeti változások kapcsán végrehajtott létszámbővítés következtében azonban a közös 
elhelyezést biztosító épület a három szerv elhelyezésére alkalmatlanná vált, a NAV BF helyi 
szervezeti egysége számára szükségessé vált új elhelyezés biztosítása.  

Bérleti díjfizetési kötelezettséget eredményez továbbá a raktározási tevékenységet szolgáló 
Budapest, Petróleum utca 4. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó földterület bérleti díja, 
valamint Győrben garázsok bérlése.  

A szolgáltatási kiadások további jelentős részét képezik a közüzemi költségek (gáz, áram, 
távhő, víz- és csatornadíjak), melyek 2013. évben összesen 127,8 millió Ft összeget tettek ki. 
A 2012. évi közüzemi kiadásokhoz (128,5 millió Ft) viszonyítva a kiadási összeg csak 
minimális változást mutat. 
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A szolgáltatási kiadások harmadik legjelentősebb tételét a szakmai szolgáltatások kiadásai 
alkotják, amely kiadás tartalmazza a nyomozati eljárás során kirendelt orvos és elmeorvos 
szakértők díjazását, a lefoglalt gépjárművek és áruk szállítási, tárolási költségeit, a lefoglalt 
áruk megsemmisítésével kapcsolatos költségeket, továbbá a szakmai területen dolgozók 
részére kötelezően előírt lövészethez kapcsolódó kiadásokat. 

 

Működési célú általános forgalmi adó 

A NAV BF 2013. évi költségvetésének egyik legjelentősebb tétele 245,5 millió Ft összegben 
a vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó, mely az 
összes dologi kiadás 13,3%-át teszi ki. 

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 

Eredeti előirányzat:  10,2 millió Ft 
Módosított előirányzat:  12,7 millió Ft 
Teljesítés:   12,0 millió Ft 

adatok millió Ft-ban 

Felhasználás jogcíme Felhasznált összeg Megoszlás (%) 

Belföldi kiküldetés 2,2 18,3 

Külföldi kiküldetés 7,4 61,7 

Reprezentáció 2,4 20,0 

Összesen: 12,0 100 

 

A legjelentősebb kiadási tétel a külföldi kiküldetés költsége, amely a NAV BF állományába 
tartozó, Hágában tartós külszolgálatot teljesítő 1 fő részére a kirendelő okiratban rögzítettek 
szerint kifizetett lakásbérleti díjat, valamint költségtérítést tartalmazza.   

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 

Eredeti előirányzat:  143,0 millió Ft 
Módosított előirányzat:  184,8 millió Ft 
Teljesítés:   147,8 millió Ft 

 
A NAV BF szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódó kiadások között a nyomozati 
eljárás során kirendelt szakértők, védők, tolmácsok részére kifizetett díjak elszámolása 
történik meg.  
 
A fenti jogcímen felhasznált kiadások 2012. és 2013. években az alábbiak szerint alakultak: 

 
          adatok millió Ft-ban 

Kiadás típusa 2012. év 2013. év Változás (%) 

Védő 5,7 6,4 12,3 

Tolmács 24,2 24,9 2,9 

Szakértő 121,0 116,5 -3,7 

Összesen: 150,9 147,8 -2,1 
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A fenti adatokból látható, hogy míg a védő és a tolmács költségek esetében kismértékű 
költségnövekedés, addig a szakértői költségek tekintetében költségcsökkenés mutatkozik. 
2013. évben a szakértői költségek alakulására hatást gyakorolt a NAV BF RF létrehozása a 
NAV BF-en belül, mivel az újonnan létrehozott Főosztály munkatársai szervesen 
közreműködnek a nyomozati terület szakmai munkájában. Azzal, hogy a NAV BF 
szervezetén belül lehetőség nyílt a revizorok szaktudásának közvetlen igénybevételére, 
számszerűsíthetően csökkentek a szakértők részére kifizetett díjazások.  

 
Ügyfél/tanú megjelenésével kapcsolatos költségtérítés 

Eredeti előirányzat:  15,8 millió Ft 
Módosított előirányzat:  17,0 millió Ft 
Teljesítés:   17,0 millió Ft 
 
Szintén a NAV BF szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódó kiadás a büntetőeljárások 
során meghallgatott tanúk részére fizetett utazási költségtérítés, amelynek megtérítését a tanúk 
költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet határozza meg.  
2012. évben ezen a jogcímen teljesített kiadás 15,9 millió Ft-ot tett ki, 2013. évben pedig 17,0 
millió Ft-ot. A kifizetett költségtérítések tekintetében 6,9 %-os emelkedés tapasztalható, 
amelyet indokol az ügyek számának emelkedése, valamint azok összetettsége.  
 
Speciális és Különleges Ügyek kiadásai 

Eredeti előirányzat:  184,1 millió Ft 
Módosított előirányzat:  216,4 millió Ft 
Teljesítés:   207,7 millió Ft 
 

A NAV BF dologi kiadásain belül jelentős részt képviselnek a NAV törvény 60. §. (1) 
bekezdése szerint az alaptevékenységgel összefüggő speciális működési kiadások fedezetére 
elkülönített előirányzatok. Ezen a jogcímen a módosított előirányzat 216,4 millió Ft, amely a 
teljes módosított dologi előirányzat 11,8 %-a.  

 
Perköltség, végrehajtási költség 

Eredeti előirányzat:  1,0 millió Ft 
Módosított előirányzat:  1,1 millió Ft 
Teljesítés:   1,1 millió Ft 
 
Perköltség jogcímen 2013. évben 0,9 millió Ft, míg végrehajtási költség jogcímen 0,2 millió 
Ft pénzügyi teljesítése történt meg. 2012. évben perköltség jogcímen 0,2 millió Ft , míg 
végrehajtási költség jogcímen szintén 0,2 millió Ft került kifizetésre. A perköltségek 
tekintetében tapasztalható jelentős növekedés oka, hogy 2013. évben több 2011.évben, illetve 
2012. évben indult per lezárult, és a meghozott jogerős bírói ítéletek a NAV BF-et fenti 
összegű perköltség megtérítésére kötelezték. 
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Adók, díjak, egyéb befizetések 

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 

Eredeti előirányzat:  35,8 millió Ft 
Módosított előirányzat:  35,5 millió Ft 
Teljesítés:   35,5 millió Ft 
 

A munkáltató által fizetett béren kívüli juttatás (cafeteria) után fizetendő személyi 
jövedelemadó került elszámolásra 33,4 millió Ft összegben, valamint a reprezentációs célú 
kiadásokat, illetve a cégtelefon magáncélú használatát terhelő személyi jövedelemadó 
elszámolása történt meg 2,1 millió Ft összegben. 

Különféle adók, díjak, tagdíjak 

Eredeti előirányzat:  36,3 millió Ft 
Módosított előirányzat:  54,4 millió Ft 
Teljesítés:   46,1 millió Ft 

       adatok millió Ft-ban 

Felhasználás jogcíme Felhasznált összeg Megoszlás (%) 

Cégautó adó 28,1 60,9 

Parkolási díjak, műszaki 
vizsgadíjak, autópályadíjak 

9,5 20,6 

Járművek vagyonbiztosítása 7,5 16,3 

Közbeszerzési díjak 1,0 2,2 

Összesen: 46,1 100,0 

 

A teljesített kiadások legnagyobb részét a cégautó fizetési kötelezettség képezte , amely 
kötelezettség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E. §-ban foglaltak szerint 
került megállapításra, bevallásra és megfizetésre. Ezen kívül szintén jelentős kiadási tételek 
voltak még a gépjárművekhez kapcsolódó kifizetések, (pl.: parkolási díjak, autópályadíjak, a 
járművek műszaki vizsgáztatásához kapcsolódó hatósági díjak,stb.), továbbá a gépjárművek 
kötelező felelősségbiztosításának díja. 

Egyéb működési célú kiadások 

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 

Eredeti előirányzat:   0,0  millió Ft 
Módosított előirányzat:  28,3 millió Ft 
Teljesítés:   28,3 millió Ft 
 

A NAV BF által a fenti jogcímen teljesített kiadások a 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt, valamint meghiúsult költségvetési maradvány rendezéséhez kapcsolódó tételeket 
tartalmazzák. A pénzügyileg teljesített 28, 3 millió Ft két tételből áll össze. 
NAV BF 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 75,5 millió Ft, melyből 
22,4 millió Ft működési kiadások, míg 53,1 millió felhalmozási kiadások maradványa. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes egészében a dologi kiadások között 
került előirányzatosításra.  
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A közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő 
megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról szóló 1663/2013. (IX. 20.) 
számú Kormányhatározat rendelkezett a NAV BF 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt működési maradványának, 22,4 millió Ft-nak az átcsoportosításáról. Az érintett összeg 
visszautalását egyéb működési kiadások előirányzatáról kellett teljesíteni, melynek 
megfelelően a NAV BF az összeg előirányzatosítását, majd ezt követően a pénzügyi rendezést 
is végrehajtotta. 
 
A 2012. évi maradvány-elszámolás elkészítésekor megállapításra került, hogy a 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 5,9 millió Ft meghiúsult. A 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással 
nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1965/2013. (XII. 7.) számú 
Kormányhatározat elrendelte a fenti összeg átcsoportosítását. A meghiúsult maradványösszeg 
rendezése érdekében az előirányzat módosítás végrehajtásra került. 

 
Felhalmozási kiadások alakulása 

 
Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 

 
       adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

0,0 0,0 0,0 

Irányító szervi 
hatáskörű módosítások 

760,0 0,0 760,0 

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

215,3 0,3 215,0 

Módosítások összesen: 975,3 0,3 975,0 
2013. évi módosított 
előirányzat 

975,0 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás összesen: 760,0 millió Ft volt mely 
tartalmazta:,  

• NAV BF részére 2013. évi felhalmozási előirányzatként felhasználható összeget, 
• informatikai beszerzések végrehajtásához átcsoportosított előirányzatot, 
• eszközök beszerzéséhez biztosított előirányzati fedezetet, 
• gépjárművek, illetve informatikai eszközök beszerzése céljából történő előirányzat 

átcsoportosítást. 
 

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen 215,0 millió Ft volt, mely 
tartalmazta: 

• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, valamint 
• a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatokon mutatkozó megtakarítás terhére, a felhalmozási kiadási előirányzatok 
javára történt átcsoportosítását. 
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Beruházások  
A módosított előirányzat 911,7 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 206,5 millió Ft. A beruházások 
2013. évi eredeti előirányzata az Intézményi hatáskörben végrehajtott 151,7 millió Ft 
előirányzat-módosítás, illetve az Irányító szervi hatáskörben végrehajtott 760,0 millió Ft 
összegű előirányzat-növekedés eredőjeként összességében 911,7 millió Ft.  

A 2013. évi beruházási tervben foglalt feladatok végrehajtása  

adatok millió Ft-ban 

Beruházás megnevezése 
Jóváhagyott 

terv 
Módosított 

terv 

Immateriális javak vásárlása 0,0 87,9 

Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 123,4 4,3 

Informatikai beruházások 425,6 336,4 

Irodatechnikai eszközök bővítése, cseréje 6,4 6,4 

Egyéb gépek, berendezések beszerzése 13,2 51,7 

Bútorbeszerzés 5,0 0,0 

Járműbeszerzés  343,2 325,1 

Ingatlanok felújítása 323,9 0,0 

Összesen: 1 240,7 811,8 

 

Immateriális javak vásárlása 31,8 millió Ft 

Minősített adatok biztonságtechnikai védelme 27,1 millió Ft 

A NAV BF védett objektumai részére biztonsági területek biztonságának kialakítása vált 
szükségessé a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek 
teljesítése érdekében. 

Informatikai szoftverek beszerzése 4,7 millió Ft 

Az adatelemző, értékelő, valamint a szakmai tevékenység fejlesztésére informatikai 
szoftverek beszerzése valósult meg. Az informatikai szakterület által megküldött igények 
alapján SPSS adatelemző, Active KillDisk illetve Microsoft VisualPro szoftverek kerültek 
beszerzésre. 

Ingatlanok vásárlása, létesítése 63,0 millió Ft 

Győr, Vasvári Pál u. 1. szám alatti épület tetőterének beépítése 
és épület klimatizálása 63,0 millió Ft 
 

A NAV BF Nyugat- dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága elhelyezését a Győr, Vasvári 
Pál u. 1. szám alatti épület biztosítja. Az épület nem volt alkalmas a szervezeti egység 
megfelelő elhelyezésére. Nem álltak rendelkezésre megfelelő alapterületű raktárak, kihallgató 
helyiségek, irodák. Az épület bővítésével és annak klímatizálásával jelentősen javultak az 
elhelyezési körülmények. 
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Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 32,1 millió Ft 

Páncélszekrények beszerzése       7,5 millió Ft 

A NAV BF védett objektumai részére biztonsági területek biztonságának kialakítása vált 
szükségessé a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek 
teljesítése érdekében. A projekt keretében páncélszekrények beszerzése is szükséges volt. 

Polcrendszer telepítése az Eger, Grónay S. u. épületben 3,3 millió Ft 

A NAV BF ÉMRBI-n jelentős problémát okozott a büntető és általános ügyiratok tárolása. A 
megfelelő tárolás érdekében a tárolókapacitás bővítése vált szükségessé. A rendelkezésre álló 
terület rendkívül kevés, így a beszerzés során korszerű gördülő állványrendszer, valamint fix 
állványok telepítésére került sor. 

Vagyonvédelmi rendszer kiépítése  
a Győr, Vasvári P. u. 1 szám alatti épületben 7,4 millió Ft 
 

Az épület bővítése 2013. évben megvalósult. A használatbavételhez a NAV Őrzésbiztonsági 
Szabályzatában meghatározott szintű vagyonvédelmi rendszer (kamerák telepítése, beléptető 
rendszer) kiépítése vált szükségessé. 

Irodatechnikai berendezések beszerzése 10,4 millió Ft 

A szakmai munka feltételeinek biztosítása érdekében 21 db iratmegsemmisítő, 9 db szkenner, 
valamint 1 db TEMPEST munkaállomás beszerzésére került sor. 

Egyéb nagy értékű eszközök beszerzése     3,5 millió Ft 

A 2013. év során felmerült eseti igények alapján egyéb nagy értékű eszközök beszerzése 
valósult meg. (EDR készülék, hűtőszekrény, áramfejlesztő, stb.) 

Járművek vásárlása, létesítése 79,6 millió Ft 

21 db személygépjármű beszerzése      79,6 millió Ft 

A NAV BF gépjárműveinek átlagos életkora 6 év. A működés biztosítása érdekében az 
állomány ütemezett cseréje szükséges. Ennek keretében 2013. évben 21 db ügyintézői 
személygépjármű beszerzése valósult meg. Ezen mennyiség nem éri el a teljes gépjármű 
állomány 10%-át, így kizárólag a törött, üzemképtelen gépjárművek cseréjére volt lehetőség. 

Felújítások 
 

A módosított előirányzat 10,1 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 10,1 millió Ft. A felújítási 
kiadások 2013. évi eredeti előirányzata az Intézményi hatáskörben végrehajtott 10,1 millió Ft 
előirányzat-módosítást követően, összességében 10,1 millió Ft.  

 
 

2325



 
 

 
A Budapest, Hajnóczy u. 7-9. szám alatti épület 
klímaberendezéseinek cseréje      10,1 millió Ft 
 

Az épület hűtését nagy részben elavult Stiebel Eltron split klímák biztosították. Ezen 
eszközök meghibásodása esetén a javítás nem, vagy csak különösen nagy költség mellett 
végezhető el. A cserélendő eszközök HCFC (R22) hűtőközeget tartalmaznak. A HCFC (R22) 
hűtőközeg alkalmazási határideje 2014. december 31. Ezen időpontig valamennyi ilyen 
eszköz cseréje szükséges. A 2013. évben megvalósult 2. ütem lezárásával az épület 
klímaberendezésének teljes egésze lecserélésre került. 

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 

 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 

Eredeti előirányzat:    0,0 millió Ft 
Módosított előirányzat:  53,2 millió Ft 
Teljesítés:   53,2 millió Ft 

 
A NAV BF által a fenti jogcímen teljesített kiadás a 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány rendezéséhez kapcsolódó tételt tartalmazza. 
 
Az indoklás 14. pontjában már említettek szerint a NAV BF 2012. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványa 75,5 millió Ft, melyből 22,3 millió Ft működési kiadások, míg 53,2 
millió felhalmozási kiadások maradványa. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
teljes egészében a dologi kiadások között került előirányzatosításra.  
  
A közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő 
megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról szóló 1663/2013. (IX. 20.) 
számú Kormányhatározat rendelkezett a NAV BF 2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt felhalmozási maradványának, 53,2 millió Ft-nak az átcsoportosításáról.  
Az érintett összeg visszautalását azonban egyéb működési kiadások előirányzatáról kellett 
teljesíteni, melynek megfelelően a NAV BF az összeg előirányzatosítását, majd ezt követően 
a pénzügyi rendezést is végrehajtotta. 
 

Bevételi előirányzatok 
 

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága 2013. évi tervezett összes bevételi előirányzata 20 millió Ft, 
a módosított előirányzata 51,2 millió Ft volt, a teljesítés 51,7 millió Ft összegben 
realizálódott. 
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Évközi előirányzat módosítások alakulása hatáskör szerinti bontásban 

       adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás 

Eredeti előirányzat 20,0 0,0 20,0 
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

0,0 0,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű 
módosítások 

29,6 0,0 29,6 

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

1,6 0,0 1,6 

Módosítások összesen: 31,2 0,0 31,2 
2013. évi módosított előirányzat 51,2 

 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás összesen: 29,6 millió Ft volt, mely 
tartalmazta: 

• 2013. évben befolyt többletbevételek előirányzatosítását az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. §. (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. Az előirányzatosítás 3 lépésben történt meg, 17,5 millió Ft, 9,2 
millió Ft, illetve 2,9 millió Ft összegben. 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen 1,6 millió Ft volt, mely tartalmazta: 

• az árvízi védekezés kapcsán felmerült személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő 
járulékokat és szociális hozzájárulási adót, valamint dologi kiadásokat érintő költségek 
fedezetét, 

• az EuroJust program keretében szakmai szolgáltatásokra fordítható kiadások fedezetét,  
• a SELEC pályázathoz kapcsolódóan elnyert összeget. 

 

A NAV BF 2013. évi bevételi és támogatási  
előirányzatainak, valamint azok teljesítésének alakulása  

   adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Teljesítés eltérése 
eredeti 

előirányzathoz 
képest  

Közhatalmi bevételek 0,0  0,1  0,1  0,1  

Intézményi működési bevételek 20,0  49,5  50,0  30,0  

Működési költségvetés bevételei 
összesen 20,0  49,6  50,1  30,1  

Támogatás értékű működési bevételek 0,0  1,6  1,6  1,6  

Támogatás értékű bevételek összesen 0,0  1,6  1,6  1,6  

Költségvetési bevételek összesen 20,0  51,2  51,7  31,7  

Működési célú támogatás 7 725,8  9 237,9  9 237,9  1 512,1  

Felhalmozási célú támogatás 0,0  811,8  811,8  811,8  

Támogatások összesen 7 725,8  10 049,7  10 049,7  2 323,9  

Mindösszesen 7 745,8  10 100,9  10 101,4  2 355,6  
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2013. évben az eredeti bevételi előirányzathoz képest 158 %-kal, azaz 31,6 millió Ft-tal több 
bevétel folyt be, az alábbi jogcímeken: 

- közhatalmi bevételek 0,1 millió Ft  
- intézményi működési bevételek 30,0 millió Ft 
- támogatás értékű működési bevételek 1,6 millió Ft 

A keletkezett többletbevételek a dologi kiadások előirányzatán kerültek felhasználásra. 

Működési költségvetés bevételei 

Közhatalmi bevételek 

A NAV BF közhatalmi bevételei között az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt 
elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, 
valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008.(XII.31) IRM-PM együttes rendelet 
5.§ (2) pontja alapján meghatározott rendőrségi elővezetési díjak NAV BF-et megillető része 
(40%) került elszámolásra.   

Az igazgatási díjak előirányzata 0,1 millió Ft összegben teljesült, melynek előirányzatosítása a 
2013. év folyamán megtörtént. 

Intézményi működési bevételek 

A NAV BF 2013. évi 20 millió Ft összegű intézményi működési bevétel-előirányzatát 250,0 %-
ban, 50 millió Ft értékben teljesítette.  

Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2013. év  

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Teljesítés és 
eredeti 

előirányzat 
különbözete  

Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,0 0,3 0,3 0,3 

Egyéb saját bevétel 1,5 14,1 14,6 13,1 

Továbbszámlázott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 

2,4 2,2 2,2 
-0,2 

Bérleti és lízingdíj bevételek 2,7 2,1 2,1 -0,6 

Alkalmazottak térítése 9,1 9,9 9,9 0,8 

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 
bevétele 

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

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. 
kártérítése és egyéb térítése 

3,2 3,7 3,7 0,5 

I. Egyéb saját működési bevétel  19,4 35,8 36,3 16,9 
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 
ÁFÁ-ja 

0,6 0,5 0,5 
-0,1 

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó 
fordított  ÁFA miatti bevétel 

0,0 13,1 13,1 13,1 

II. ÁFA-bevételek, -visszatérülések  0,6 13,6 13,6 13,0 
Működési célú realizált 
árfolyamnyereség bevétele 

0,0 0,1 0,1 0,1 

III. Működési célú hozam- és 
kamatbevételek összesen  

0,0 0,1 0,1 0,1 

Intézményi működési bevételek 
(I.+II.+III.) 

20,0 49,5 50,0 30,0 
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Egyéb saját működési bevételek többletteljesítése 16,9 millió Ft, mely a következő tételekből 
tevődik össze: 

Áru- és készletértékesítés bevételeként került elszámolásra a selejtezett eszközök 
fémhulladékként történő értékesítéséből származó 0,3 millió Ft összegű egyszeri 
többletbevétel.  

Az egyéb saját bevételek tekintetében 1,5 millió Ft összegű előirányzat került 
meghatározásra, amelynek 2013. évi pénzügyi teljesítése 14,6 millió Ft volt. 

Az előirányzathoz képest az egyéb saját bevételek jelentős, mindösszesen 14,6 millió Ft 
összegű teljesülése a következőkből adódik: 

• végrehajtási eljárás bevétele: 2,6 millió Ft 
• közüzemi szolgáltatási díjak: 0,4 millió Ft 
• tárolási költség megtérítése: 9,9 millió Ft 
• egyéb bevétel: 1,7 millió Ft 

 

Jelentős bevétel a Győri Városi Bíróság Bny.138/2007/45. számú végzésben lefoglalt 
kristálycukor értékesítésből származó tárolási költség megtérítése. 

A továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások, továbbá a bérleti- és lízingdíjak, valamint 
az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei 
vonatkozásában összesen 0,8 millió Ft összegű elmaradás keletkezett. Az elmaradást a NAV 
BF vagyonkezelésében álló, 1033 Budapest, Huszti út 42. szám alatti ingatlan konyha- és 
büféhelyiségét 2013. szeptember 27-ig üzemeltető szolgáltató bérleti szerződésben vállalt 
fizetési kötelezettségének nem teljesítése okozta.  

2013. évben az alkalmazottak térítése bevételi előirányzatán az elemi költségvetésben 9,1 
millió Ft került beállításra, amely 9,9 millió Ft összegben teljesült.  

Ebből: 

• gépjármű magánhasználat és mobiltelefon-kerettúllépés 3,6 millió Ft, 
• a NAV BF vagyonkezelésében álló lakások és férőhelyek bérleti és különszolgáltatási 

díjai 6,3 millió Ft. 
 

A kötbér, egyéb kártérítés eredeti bevételi előirányzata 0,5 millió Ft-ban került 
meghatározásra, mely 3,5 millió Ft összegben teljesült. Perköltség és végrehajtási költség 
bevétele címen, 1,4 millió Ft, biztosítótársaság által fizetett kártérítésként 1,1 millió Ft, egyéb 
kártérítésként 1 millió Ft bevétel folyt be. 

Alkalmazottak kártérítés és egyéb térítése jogcímen a NAV BF a 2013. évben meghatározott 
3,2 millió Ft-os előirányzatot 118,8 %-os mértékben, 3,7 millió Ft összegben teljesítette. 

Fenti soron került elszámolásra a szolgálati igazolványok megrongálódásából, elvesztéséből, a 
szolgálati gépjárművekben okozott kárból, valamint a kiszabott közigazgatási bírságok 
kapcsán a dolgozókkal szemben bevezetett kártérítési eljárásokból befolyt bevételek összege. 
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ÁFA-bevételek, visszatérülések: 

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA soron 0,6 millió Ft előirányzat került 
meghatározásra, melyből 0,5 millió Ft teljesült, amely 0,1 millió Ft bevételi lemaradást 
jelentett.  

A NAV BF a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel jogcímen 
eredeti előirányzatot nem határozott meg.  

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága által használt győri objektum 
tetőtér beépítésére és az épület klímatizálására került sor, mely a vonatkozó jogszabályok 
alapján az építési beruházásra való tekintettel fordított ÁFA hatálya alá tartozik. Ezen a soron 
13,1 millió Ft összeg került előirányzatosításra a fordított ÁFA könyveléstechnikai 
elszámolás végrehajtása miatt. 

Működési célú hozam – és kamatbevételek 

A NAV BF a működési célú hozam- és kamatbevételek között 0,1 millió Ft árfolyam-
különbözetet számolt el a külföldi kiküldetésben lévő alkalmazottak szállás- és napidíj-
térítésének költségével kapcsolatban. 

 
Támogatás értékű bevételek 
 

Támogatás értékű működési bevételek 

A NAV BF 2013. évi elemi költségvetésében támogatás értékű működési bevételekre 
vonatkozóan előirányzat nem került meghatározásra, azonban 1,6 millió Ft támogatás értékű 
bevétel folyt be az év során. 

Fenti bevételekből a rendkívüli árvízi védekezés munkálataival kapcsolatban felmerült költségek 
fedezetére 0,5 millió Ft, míg az EUROJUST nemzetközi szervezet által nyomozati munka 
finanszírozására 0,9 millió Ft, támogatás, továbbá a SELEC-pályázat keretében a NAV BF 
Központi Nyomozó Főosztály munkája elismeréseként nyújtott 0,2 millió Ft került elszámolásra. 

Támogatások 
 

Működési költségvetés támogatása  

A NAV BF 2013. évi működési költségei finanszírozására 7 725,8 millió Ft-os eredeti 
előirányzat került megállapításra, mely az évközi előirányzat módosítások következtében 9 
237,9 millió Ft-ra módosult. 

Felhalmozási költségvetés támogatása 

A NAV BF 2013. évi eredeti költségvetésében felhalmozási célú támogatással nem 
rendelkezett. 2013-ban felhalmozási támogatásként mindösszesen 811,8 millió Ft került 
elszámolásra. 
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Felhalmozási bevételek 
 

A NAV BF-nek 2013.évben felhalmozási bevétele nem keletkezett. 
 

Előirányzat-maradvány 
 

2012. évi előirányzat-maradvány: 

A NAV BF 2012. évi előirányzat-maradványa 422,3 millió Ft volt, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt 346,8 millió Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt pedig 75,5 
millió Ft volt.  A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg átcsoportosítását a 
Kormány a közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam 
javára történő megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról szóló 
1663/2013. (IX. 20.) számú határozatával elrendelte, melynek pénzügyi rendezése megtörtént. 
A 346,8 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt összegből meghiúsult a maradvány-
elszámolás készítéséig 5,9 millió Ft, mely a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 
valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
felhasználásáról szóló 1965/2013. (XII. 17.) számú Kormányhatározatban foglaltaknak 
megfelelően a Belügyminisztérium részére átcsoportosításra került, az összeg pénzügyi 
rendezése megtörtént. A maradvány-elszámolás elkészítése után további 0,4 millió Ft 
meghiúsult, amelynek pénzügyi rendezésére 2013. év végéig nem került sor.  

2012. évi előirányzati-maradvány felhasználása 
 

   adatok millió Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 
Maradvány 

összege 

2012. évi 
költségvetési 
maradvány 
2013. évben 
felhasznált 

összege 

2012. évi 
költségvetési 
maradvány 

pénzügyi 
rendezése 

Fel nem 
használt 

Személyi juttatások 28,5 28,5 0,0 0,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó  

7,5 7,5 
0,0 

0,0 

Dologi és egyéb folyó kiadások 194,8 194,4 0,0 0,4 

Egyéb működési célú kiadások 28,3 0,0 28,3 0,0 

Intézményi beruházási kiadások 99,9 99,9 0,0 0,0 

Felújítás 10,1 10,1 0,0 0,0 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 53,2 0,0 53,2 0,0 

Összesen. 422,3 340,4 81,5 0,4 

 

A 2012. évi maradvány 2013. évben történt felhasználásából (340,4 millió Ft-ból) a 2013. 06. 
30. utánra áthúzódó teljesítések 19,8 millió Ft-ban realizálódtak, melyek főbb felhasználási 
jogcímei az alábbiak voltak: 
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• Személyi juttatásokat érintően 2013. 06. 30. utáni időszakra áthúzódott teljesítések a 
külső személyi juttatások keretein belül szakértők kirendeléséhez kapcsolódtak. Az 
áthúzódás oka a számlák, illetve díjjegyzékek elszámolási időszakot követően történt 
beérkezése. 
 

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében a fentiekben 
említett külső személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék kifizetés húzódott át 2013. 06. 
30. utáni időszakra.  
Az áthúzódó kifizetések összege személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegével együttesen 0,1 millió Ft-ot 
tett ki. 

• Dologi kiadásokat tekintve az áthúzódó kifizetések összege 2,2 millió Ft volt, melynek 
legjelentősebb része szintén szakértői kirendelésekhez kötődött. A szakértők 
leterheltsége, illetve az ügyek bonyolultsága miatt a szakvélemények határidőre történő 
elkészítésére nem volt lehetőség. A számlák kiállítására és kiegyenlítésére azonban csak 
a szakvélemények elkészülését követően kerülhetett sor.  
 

• Felhalmozási kiadásokat érintően egyetlen tétel teljesítése húzódott át 17,5 millió Ft 
összegben 2013. 06. 30. utáni időpontra. A Győr, Vasvári Pál u. 1. szám alatti épület 
tetőterének beépítésének és az épület klimatizálásának kivitelezési munkálatai 2013. 06. 
30-ig maradéktalanul elkészültek, így a szerződésben foglaltak szerint a vállalkozó 
részére a teljes összeg 75%-ának kifizetése eddig az időpontig megtörtént. A további 
25%-os összegről szóló végszámla benyújtása az eredményes műszaki átadás-átvételt 
követően történhetett meg. Ennek pénzügyi rendezése 2013. 08. hónapban megvalósult. 

 

2013. évi költségvetési maradvány:  

A 2013. évi előirányzat-maradvány összege: 1 011,9 millió Ft, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összeg: 1 006,2 millió Ft, míg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeg: 5,7 millió Ft. 

A 2013. évi költségvetési maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon  
az alábbiak szerint képződött 

 

         adatok millió Ft-ban 

Kiemelt előirányzat Összeg 

Személyi juttatások 34,9 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,1 

Dologi kiadások 253,1 

Beruházások 705,1 

Felújítások 0,0 

Kötelezettségvállalással nem terheltmaradvány 5,7 

Összesen: 1 011,9 
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A 2013. évi költségvetési maradvány keletkezésének okai főbb jogcímek szerint: 

• Személyi juttatások kiemelt előirányzatán 34, 9 millió Ft, amelyet az alábbi tételek 
alkotnak: 2013. év december hónapban kifizetett, de 2014. év januárban könyvelésre 
kerülő tételek (4,8 millió Ft).  2013. év december hónapra esedékes, illetmény 
kifizetéssel együtt teljesített bérkompenzáció (1,3 millió Ft).  
2013. évben nem teljesült, visszafizetési kötelezettséggel terhelt bérkompenzáció (0,1 
millió Ft), továbbá büntetőügyekben kirendelt szakértők, tolmácsok díjai valamint 2014. 
évben teljesítendő rendszeres, nem rendszeres és béren kívüli személyi juttatások (28,7 
millió Ft). 
 

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán 13,1 
millió Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza: a személyi juttatásoknál felsorolt 
tételeket terhelő járulékok megállapított összege. 2013. év december havi tételeket 
érintően 4,3 millió Ft, 2013. év december hónapra esedékes teljesített, illetve nem 2013. 
évben nem teljesült, ezért visszafizetési kötelezettséggel terhelt bérkompenzáció 
tekintetében 0,4 millió Ft, valamint a szakértőket, tolmácsokat és a 2014. évben 
teljesítendő juttatásokat érintően 8,4 millió Ft összegben. 
 

• Dologi kiadások kiemelt előirányzatán 253,1 millió Ft, amely az alábbi részletezett főbb 
tételekből áll: Egyrészt készletbeszerzések 87,1 millió Ft összegben. Ezek papír és 
irodaszerek, mobiltelefon, kisértékű informatikai eszközök, továbbá kisértékű bútorok 
beszerzéséből adódnak, amely beszerzések teljesítését gyártó, illetve forgalmazó cég 
2013. évben már nem tudta vállalni. Szolgáltatások tekintetében 109,5 millió Ft 
maradvány keletkezett, melynek oka a havonta esedékes szolgáltatások 2013. 
november-december havi számlájának 2014. I. negyedévében történő beérkezése.  

 

• A különféle dologi kiadásokon keletkezett maradvány, 48,1 millió Ft szinte teljes 
egészében a szakmai tevékenységgel kapcsolatos szakértő, védő, tolmács költségekből 
eredeztethető, ezen kívül tartalmazza a szintén szakmai tevékenységhez kapcsolódó 
tárolási, szállítási költségek 2013. évre vonatkozó, 2013. december 31-ig nem teljesített 
részét. Az egyéb folyó kiadások maradványa 8,4 millió Ft, melynek legjelentősebb 
részét a 2013. IV. negyedéves cégautó adó adja.  
 

• Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatán a keletkezett maradvány 705,1 millió Ft. 
Keletkezésének oka, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint a NAV BF eredeti költségvetése 
beruházási kiadásokra nem biztosított fedezetet. Ennek megfelelően kizárólag az év 
közben - a NAV Igazgatása által biztosított előirányzat átcsoportosításokat követően – 
nyílt lehetőség megtenni a szükséges lépéseket a beszerzések lebonyolítása és az 
engedélyezési eljárások kezdeményezése iránt. A 2012. és 2013. évi költségvetési 
hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) 
Kormányhatározat beszerzési tilalmat rendelt el többek között személygépjármű és 
informatikai eszközök tekintetében, így a beszerzések jelentős részében a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár előzetes engedélyére is szükség volt. Ezen, 
illetve a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. 
(III. 25.) Kormányrendelet szerinti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium engedélye 2013. 
év végére állt rendelkezésre. Ennek megfelelően a megindításra került közbeszerzési 
eljárások lezárására, illetve a szerződések teljesítésére a 2013. évben nem volt 
lehetőség. A maradvány megoszlása az egyes előirányzat csoportok között az alábbi: 
Immateriális javak: 83,2 millió Ft, Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok: 2,9 
millió Ft, Gépek, berendezések, felszerelések: 373,4 millió Ft, járművek: 245, 6 millió 
Ft. 
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• Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a NAV BF-nél 5, 7 millió Ft összegben 

keletkezett. Keletkezésének oka, hogy 2013. év novemberében a rendelkezésre álló 
költségvetési forrásokra tekintettel a Budapest, XII. Hajnóczy utcai székházat érintően 
az elhasználódott bútorok pótlására, illetve a vezetői tárgyaló bútorozására vonatkozóan  
felmérés került végrehajtásra. 
A felmérés eredményére tekintettel vezetői döntés alapján intézkedés történt kisértékű 
bútorok beszerzésére vonatkozóan. A beszerzés nem esett a 1036/2012. (II.21.) számú 
„a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről” szóló Kormányhatározatban foglalt beszerzési tilalom hatálya alá. A 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kijelölte a Budapesti Faipari Termelő és 
Kereskedelmi Kft-t a beszerzés lebonyolítására, azonban részükről az ajánlat csak 2014. 
január hónapban érkezett meg, így 2013. évben nem volt lehetőség a beszerzéshez 
szükséges összeg lekötésére.  

 

Letéti számla  

 
Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben 

 

bankszámlaszám: 10023002-00299396-20000002  

adatok millió Ft-ban 

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején 839,2 

2. Bírói letétek bevétele  

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele 426,6 

5. Egyéb letéti bevételek  

6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.) 426,6 

7. Bírói letétek kiadásai  

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 70,1 

9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára 
10. Egyéb letétek kiadásai  

11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.) 70,1 

12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.) 1 195,7 

 

A letéti számla a vám-, jövedéki-, egyéb adóigazgatási- és büntetőeljárás során lefoglalt 
belföldi forint készpénz befizetésére szolgál. A NAV BF a letéti számlára befizetett készpénzt 
átmenetileg kezeli addig, amíg a letétkezelés feloldásáról az eljáró hatóság nem rendelkezik. 

A lefoglalásról és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, 
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás 
végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése 
értelmében az eljáró hatóság huszonnégy órán belül, de legkésőbb a lefoglalást követő első 
munkanapon köteles a lefoglalt belföldi fizetőeszközt – kivéve az 1. § (1) bekezdésében 
foglalt esetet - a letéti számla javára befizetni. 

2013. évben a letéti számla bevételi forgalma 426,6 millió Ft volt. A letéti számlára 78 
esetben történt befizetés. Jelentős összegű befizetés költségvetési, valamint adócsalással 
kapcsolatosan történt, mintegy 417,1 millió Ft összegben. 
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2013. évben a letéti számláról 41 esetben történt kifizetés 70,1 millió Ft összegben. A 
kifizetésekre a jogerős bírósági döntés alapján az alábbiak szerint került sor: 

• a Bíróság/Törvényszék Gazdasági Hivatala részére elkobzás miatt 36,9 millió Ft 
• az ügyfelek, vagy jogi képviselőik részére történő visszautalás miatt 33,2 millió Ft. 

 
A legnagyobb egyedi értékű visszafizetés 21,3 millió Ft volt, mely adócsalásból származott. 

 
Ingatlangazdálkodás 

 
Lakáscélú ingatlanok 
Nem lakáscélú ingatlanok 
 

A NAV BF szervezeti egységeinek elhelyezése 2013. évben 25 db ingatlanban került 
megvalósításra. Ebből a NAV BF vagyonkezelésében van 13 db irodaépület, 5 épületben a 
NAV Igazgatással közös elhelyezés került biztosításra, további 7 db épületet a NAV BF bérel. 

A NAV ÉMRBI Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Osztálya a Miskolc, Horváth Lajos u. 17-19. 
szám alatti, a NAV vagyonkezelésében lévő ingatlanban került elhelyezésre. Az épület 
mindezidáig közös elhelyezést biztosított a NAV B-A-Z Megyei VP Igazgatóságával, 
valamint a NAV Bevetési Főigazgatóságával. A szervezeti változások kapcsán végrehajtott 
létszámbővítés következtében azonban az épület a három szerv elhelyezésére alkalmatlanná 
vált, így vezetői döntés alapján 2013. évben a NAV BF helyi szervezeti egysége a Miskolc, 
Régiposta u. 9. szám alatti bérleménybe történő költöztetése valósult meg. 

Szolgálati lakások és férőhelyek: 

A nemzetgazdasági miniszter 46/2013. (X.31.) számú NGM rendelete alapján a NAV BF 
önálló lakásügyi szervként került kijelölésre. A jogszabályi felhatalmazás alapján a szolgálati 
lakásokra beérkező kérelmek negyedéves ciklusokban kerülnek elbírálásra, melynek 
érdekében javaslattevő szervként Lakásügyi Bizottság került felállításra. A NAV BF 27 db 
kezelésében, illetve 40 db rendelkezési jogkörében lévő lakásállománya a 2013. évben 
jelentősen nem változott. A szolgálati lakások átlagos kihasználtsága 90 % feletti volt. 2013. 
évben 8 db új lakáskiutalás, valamint 14 db lejáró szerződés meghosszabbítására került sor. 
2013. évben lakáshiány miatt elutasított kérelem nem volt, a rendelkezésre álló lakásállomány 
elegendő volt a szolgálat érdekében szükséges lakáskiutalások teljesítéséhez. 

A NAV BF kezelésében kizárólag egyetlen vidéki (ÉARBI illetékességi területén található) 
szolgálati férőhelyként funkcionáló ingatlan van, mely 7 fő elhelyezésére alkalmas, 
kihasználtsága 2013. évben 50 %-os volt. 
 

Ingatlanok bérbeadása 

A NAV BF kezelésében lévő ingatlanokhoz kapcsolódóan 2013. évben 1 db bérleti szerződés 
került megkötésre. Nyílt pályázati felhívás kiírását követően a Budapest, Huszti út 42., 
valamint a Budapest, Hajnóczy u. 7-9. szám alatti ingatlanok büfé, illetve konyha 
bérbeadására került sor. 
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Az intézmény vagyonának bemutatása 
 

Vagyoni helyzet  
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága  
2012. és 2013. évi mérleg adatai 

 
adatok millió Ft-ban 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Megnevezés 

Érték 

Megnevezés 

Érték 

2012. év 2013. év 
Változás 
mértéke 

(%) 3=2/1 
2012. év 2013. év 

Változás 
mértéke 

(%) 
6=5/4 

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

I.  Immateriális javak  16,2  36,9  227,8 I. Tartós tőke  1 193,1  1 193,1 100,0 

II. Tárgyi eszközök  2 052,7  6 061,3 295,3 II. Tőkeváltozások  811,7  4 875,7 600,7 

III. Befektetett pénzügyi 
eszközök  0,0  0,0  0,0 D) SAJÁT TŐKE  2 004,8 6 068,8 302,7  

A) BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK  2 068,9  6 098,2  294,8 I. Költségvetési tartalékok  422,3 1 011,9 239,6  

I. Készletek  25,6  24,0 93,8 E.) TARTALÉKOK  422,3 1 011,9 239,6  

II. Követelések  8,4 14,3  170,2 Saját forrás összesen 2 427,1 7 080,7 291,7 

IV. Pénzeszközök  1 244,7  2 201,3 176,9 
II. Rövid lejáratú 
kötelezettségek  98,2 67,8 69,0  

V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások  18,0  8,0 44,4  

III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások  840,3 1 197,3 142,5  

B) FORGÓESZKÖZÖK  1 296,7  2 247,6 173,3  F.) KÖTELEZETTSÉGEK  938,5 1 265,1 134,8  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  3 365,6  8 345,8 248,0  FORRÁSOK ÖSSZESEN  3 365,6  8 345,8 248,0 

 
A NAV BF 2013. évi mérleg főösszege 8 345,8 millió Ft.  

Eszközök  

A NAV BF mérlegében szereplő tárgyi eszközök értékének 2012. évhez viszonyított jelentős 
mértékű növekedése a NAV BF elhelyezésére szolgáló 1033 Budapest, Huszti út 42. szám 
alatti ingatlan analitikai rendezése magyarázza. Az érintett ingatlant a NAV Igazgatás 2013. 
évben adta át a NAV BF vagyonába, mely 3 891,0 millió Ft vagyonnövekedés eredményezett 
az ingatlanok tekintetében. 

A befektetett eszközök állománya összesen 6 098,2 millió Ft, 194,8 %-al, 4 029,3 millió Ft-
al magasabb a 2012.évi állományi értéknél. A befektetett eszközök növekedését 99,5%-ban a 
tárgyi eszközök, 0,5%-ban az immateriális javak növekedése teszi ki. 

Az immateriális javak tárgyévi állományi értéke 36,9 millió Ft volt, melynek volumene a 
2012.évhez viszonyítva 20,7 millió Ft növekedést mutat. A változást 25,0 millió Ft-ban a 
vagyoni értékű jogok növekedése, valamint 4,3 millió Ft összegben a szellemi termékek 
csökkenése teszi ki. 
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A növekedés legfőbb oka, hogy a NAV BF védett objektuma részére a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 
(III.26.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesítése érdekében biztonságtechnikai 
és beléptető rendszer beruházására került sor 21,4 millió Ft értékben. 

Szakmai tevékenység fejlesztése céljából a NAV BF a B Consulting Kft-től a NAV BF 
Informatikai Főosztálya részére CLEMTEXT szoftver licence-et vásárolt 2,8 millió Ft 
értékben. 

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 94,7 %-ot, a 
gépek, berendezések és felszerelések összege 3,8 %-ot, a járművek 1,5 %-ot tesznek ki. 

A tárgyi eszközök állományi értékének növekedése 4 008,6 millió Ft volt, mely a 2012. év 
azonos időszakához viszonyítva 195,3 %-os növekedést jelent. 

Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya összesen 4 030,6 millió Ft-tal növekedett a 
2012. évhez viszonyítva. Az állománynövekedés 2013. év folyamán 4 442, 3 millió Ft volt, 
mely a Budapest, Huszti út 42. szám alatti ingatlan átvételéből, valamint Győr, Vasvári Pál u. 
1. szám alatti épületében végrehajtott beruházásból, valamint a 2012. december 31-én 
nyilvántartott beruházás aktiválásából tevődött össze. Ezzel szemben 411,7 millió Ft összegű 
csökkenés került elszámolásra, melyből az értékcsökkenés 411,1 millió Ft összegben, a NAV 
Igazgatás részére történő térítésmentes eszközátadás 0,5 millió Ft összegben realizálódott. 

A járművek állományi értéke a 2012. évhez viszonyítva 45,9 millió Ft-os növekedést mutat. 
Az állomány bővülés a gépjárművek beszerzése, illetve a gépjárművek NAV Igazgatástól 
történő átvétele kapcsán 112,8 millió Ft, míg az állomány csökkenés a NAV Igazgatás részére 
történő gépjármű átadás, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt 66,9 millió Ft 
volt. 

A gépek, berendezések és felszerelések állományi értéke 2012. évhez viszonyítva 65,5 millió 
Ft-tal csökkent. A 2013. évben végrehajtott eszközbeszerzés, és a NAV Igazgatás részéről 
történő eszköz átvétel 98,8 millió Ft összegű növekedést, a NAV Igazgatás részére átadott 
eszközök és az elszámolt értékcsökkenés pedig 164,3 millió Ft összegű csökkenést okozott. 

A folyamatban lévő beruházások, felújítások állományi értéke 2,3 millió Ft-tal csökkent a 
2012. évhez viszonyítva, tekintettel arra, hogy a 2012. év december 31-én nyilvántartott 
beruházás állományi értéke aktiválásra került. 

A Forgóeszközök állománya összesen: 2 247,6 millió Ft, melynek volumene 73,3 % -kal 
nagyobb a 2012.évi állományi értéknél. 

Az összes növekedés 950,9 millió Ft volt, melyből a pénzeszközök növekedése 956,6 millió 
Ft, a követelések növekedése 5,9 millió Ft, a készletek csökkenése 1,6 millió Ft, és az egyéb 
aktív elszámolások csökkenése 10 millió Ft volt. 

A készletek 2013 évi állománya 24,0 millió Ft, melynek a forgóeszközökön belüli aránya 1,07 
%-ot tesz ki, és a 2012.évhez képest 6,2 %-os csökkenést mutat.  
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A készleteken belül a vásárolt anyagok megoszlása:  

irodai anyagok 11,3 millió Ft 47,1% 

szakmai 
anyagok 

11,8 millió Ft 49,2 % 

egyéb anyagok 0,9 millió Ft 3,7 % 
Összesen 24,0 millió Ft 100.0 % 

 

Követelések: 

A követések között az áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelések (vevők), az adósok 
és az egyéb követelések kerültek elszámolásra. 

A követelések év végi állományi értéke 14,3 millió Ft, mely 0,3 millió Ft elszámolt 
értékvesztést tartalmaz. 

2013. december 31-én a vevők állományi értéke 3,5 millió Ft, az adósokkal szemben fennálló 
követelés összege 4,0 millió Ft, míg az egyéb követelések összege 6,8 millió Ft. 

A követelések állományi értéke 70,2 %-kal nagyobb az előző évi állományi értéknél, mely 
növekedésnek 30,7%-át a vevőkövetelések, 38,8%-át az adósok, 30,4 %-át az egyéb 
követelések állománynövekedése okozott. 

A vevő követelések közül említést érdemel a Vendigast Kft-vel szemben fennálló 2,3 millió 
Ft-os követelés, mely a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítéséből 
adódott. A NAV BF az üzemeltető ellen a bérleti díj, valamint közvetített szolgáltatási díjak 
pénzügyi teljesítésének elmaradása miatt, azok megtérülése érdekében 2013. évben 
felszámolási eljárást kezdeményezett.  

Az adósok 2013. december 31-ei állománya 3,8 millió Ft perköltséget, illetve 0,2 millió Ft 
elővezetési díjat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy az előírt követelések teljesítése határidőre 
nem történt meg, ezért a pénzügyi szakterület által megtett szükséges intézkedéseket követően 
behajtás végett a NAV BF Jogi, Igazgatási és Titkársági Főosztály részére átadásra kerültek.  

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján behajthatatlan 
követelésként 3,3 millió Ft került elszámolásra. Az elszámolt követelésből jelentős összeget, 
mintegy 3,0 millió Ft-ot tett ki egy korábban perköltség tartozásként nyilvántartott összeg, 
amely bíróság jogerős határozata alapján a kötelezett cég cégnyilvántartásból való törlése 
miatt a NAV BF nyilvántartásából kivezetésre került. 

Az egyéb követelések között kártérítés címén 3,0 millió Ft, dolgozókkal szembeni követelés 
3,2 millió Ft, egyéb jogcímen 0,6 millió Ft került kimutatásra. 

Mérlegen kívüli tételek: 

A NAV BF az el nem ismert követelések között 10,3 millió Ft-ot tart nyilván. A követelés 
előírására 2005-ben került sor az Országos Rendőrkapitányság felé, aki a követelés jogosságát 
bíróság előtt vitatja. 2013. december 31-én a per még folyamatban volt. 
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A pénzeszközök értéke 2013. december 31-én 2 201,3 millió Ft volt. 

A NAV BF a pénzeszközök között tartja nyilván az elszámolási számlákat és a költségvetésen 
kívüli idegen pénzeszközök letéti számláját. 

Az elszámolási számlák 2013. december 31-i egyenlege 1 005,6 millió Ft, amely az alábbi 
tételeket tartalmazza: 

- előirányzat felhasználási keret számla év végi egyenlege: 996,9 millió Ft 
- különleges ügyek számla egyenlege: 1,9 millió Ft 
- speciális ügyek számla egyenlege: 6,8 millió Ft 

 
Az elszámolási számlák 2012. december 31-i állományi értékéhez (405,4 millió Ft) 
viszonyított jelentős, 148,0%-os növekedését a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatán 
biztosított, 2013. év során teljesítésarányos finanszírozás keretében le nem kért támogatás 
2013. december 31-én megnyitott összege (683,2 millió Ft) okozta.  

Idegen pénzeszközök letéti számlájának értéke: 1 195,7 millió Ft 

A pénzeszközök növekedése a 2012.évi 1244,7 millió Ft állományi értékhez viszonyítva,76,9 
%-os, melyet 62,7 %-ban az elszámolási számlák 37,3%-ban az idegen pénzeszközök 
növekedése tesznek ki. 

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások tárgyévi állománya: 8,0 millió Ft, mely a 2012.évi 
állományi érték 44,4 %-ára csökkent.   

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenését az aktív függő elszámolások 10,5 millió 
Ft-os csökkenése és az aktív átfutó elszámolások 0,5 millió Ft-os növekedése okozott. 

A csökkenés legfőbb oka, hogy az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 
kapcsolatos szóló feladatokról szóló 36/2013. NGM (IX.13) NGM rendelet 2. § alapján 
azonosításra kerültek az olyan függő, átfutó kiadások vagy bevételek, amelyek keletkezésük 
pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az 
azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt. Azon 
tételek melyeknél az azonosítás nem volt lehetséges dologi kiadásként vagy intézményi 
működéshez kapcsolódó bevételként, illetve kiadásként elszámolásra kerültek. 

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások tartalmazzák 

• Költségvetési aktív függő elszámolásokat, melynek értéke 7,5 millió Ft, amely a NAV 
BF által a NAV ÉMRBI Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Osztályának elhelyezését 
szolgáló bérlemény bérleti szerződés alapján kifizetett kaució összegét tartalmazza. 

• Költségvetési aktív átfutó elszámolásokat, melynek értéke 0,5 millió Ft, amely a 2013. 
IV. negyedévre vonatkozóan a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-
kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002 (XII.27.) 
Korm.rendelet alapján visszaigényelt összege. 
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Az eszközök tárgyévi állományi értéke 8 345,8 millió Ft melynek nagysága 148 %- al 
nagyobb a 2012. évi állományi értéknél, melyet 80,9 %-ban a befektetett eszközök 19,1%-ban 
a forgóeszközök növekedése okozott. 

Források 

Saját tőke tárgyévi állományi értéke: 6 068,8 millió Ft, amely 202,7 %-al nagyobb, mint a 
2012.évi állományi érték. 

Saját tőkén belül a tartós tőke 19,7 % míg a tőkeváltozások 80,3 %-ot tesznek ki. 

Tartós tőke állományi értéke 1 193,0 millió Ft, amely állományi értéke nem változott. 

Tőkeváltozások állományi értéke: 4 875,8 millió Ft, mely 500,7 %-os növekedést mutat. A 
növekedést főként a Budapest, Huszti út 42. szám alatti ingatlan NAV Igazgatástól történő 
analitikai átvétele eredményezte a korábbiakban az ingatlanok és vagyoni értékű jogok 
állományának részletezésénél említettek szerint.  

Tőkeváltozások megoszlása: 

Előző évek kezelt tőkeváltozásai 811, 7 millió Ft 16,6% 

Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos kezelt tőkeváltozások 2 287,8 millió Ft 47,0 % 

Tárgyévi pénzforgalom nélküli kezelt tőkeváltozások 1 776,3 millió Ft 36,4 % 

Összesen 4 875,8 millió Ft 100,0 % 

 

A tartalékok tárgyévi állományi értéke 1 011,9 millió Ft, amely 139,6 %-al nagyobb a 2012. 
évi állományi értéknél, melyből 1 011,4 millió Ft a 2013. évben keletkezett költségvetési 
kiadási megtakarítás, 0,5 millió Ft a 2012. évi meghiúsult előirányzat-maradvány. 

A kötelezettségek 2013. december 31-i állományi értéke 1 265,1 millió Ft, melyből a rövid 
lejáratú kötelezettségek értéke 67,8 millió Ft, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 
1 197,3 millió Ft-ot tesznek ki.  

A kötelezettségek állománya összességében 34,8 % növekedést mutat a 2012.évi állományhoz 
viszonyítva. A kötelezettségek állományához viszonyítva az egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások 357,0 millió Ft-tal növekedtek, míg a rövid lejáratú kötelezettségek 24,6 millió 
Ft-tal csökkentek. 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek év végi állományi értéke 67,8 millió Ft volt, amely 69,0%-a 
az előző évi záró állománynak.  
A 31 %-os állomány csökkenést 80,3%- ban a szállítók, 19,7%-ban az egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek állománya teszi ki. 
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A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból év végi állománya: 67,6 millió Ft, 
melyből tárgyévet követő évi szállítói kötelezettség 0,3 millió Ft. 
Szállítói kötelezettség megoszlása: 

• közüzemi kiadás: 8,5 millió Ft 
• szolgáltatás: 26,0 millió Ft 
• szakmai szolgáltatás 33,1 millió Ft 

 
2013. évben nagyobb mennyiségű irodai papír került beszerzésre 3,5 millió Ft értékben. A 
szállító a papírt leszállította, de a számla 2013. december 31-ig nem került kiállításra a NAV 
BF részére. Erre való tekintettel a beérkezett papír értéke szállítólevél alapján a beérkezett 
nem számlázott szállítások közé került nyilvántartásba vételre.   
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség év végi állománya: 0,2 millió Ft, amely a tavalyi záró 
állománynak a 3,2 % -át teszi ki. 

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások tárgyévi állománya 1 197,3 millió Ft, melyből a 
költségvetésen kívüli passzív elszámolások értéke 1 195,7 millió Ft, költségvetési passzív 
átfutó elszámolások 1,6 millió Ft. 

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának növekedése 42,5% -os, melyet 99,9 
%-ban a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (letéti számla), 0,1%-ban a 
költségvetési passzív átfutó elszámolások növekedése tesz ki. 
A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (letéti számla) növekedése 356,5 
millió Ft volt, mely abból adódott, hogy 2013.évben a letéti számlára a kifizetéseket 
jelentősen meghaladó összegben teljesültek a bevételek. 
 
A költségvetési passzív átfutó elszámolások értéke 1,6 millió Ft. 

A források tárgyévi állományi értéke: 8 345,8 millió Ft melynek nagysága 148 %-kal 
nagyobb a 2012. évi állományi értéknél, melyet 81,6%-ban a saját tőke,11,8 %-ban a 
tartalékok és 6,6 %-ban a kötelezettségek növekedése okozott. 
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03. cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 789477 
Államháztartási egyedi azonosító szám: 295979 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás.  
Adószáma: 15789477-2-51 
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 8-10. 
Honlapjának címe:http://kozdokk.apeh.local/nav/kozponti_szervezetek/oktatasi_intezet 

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: 
NAV KEKI) 2011. január 1-én jött létre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény alapján.  A hatályos alapító okiratának kelte: 2012. augusztus 6., alapító okiratának száma: 
3708965910 

 
A NAV KEKI 
- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Oktatási Intézete (székhelye: 1043 Budapest, 

Temesvári u. 7-9., felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0174-04, intézmény-akkreditációs 
lajstromszáma: AL-1295),  

- a Vám- és Pénzügyőri Iskola (székhelye: 1108 Budapest, Harmat u. 202., felnőttképzési 
nyilvántartási száma: 01-0782-06, intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL-1492) és  

- a Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (székhelye: 1093 
Budapest, Mátyás u. 16., szolgáltató országos egyedi ÁNTSZ azonosítója: 030817 és 019074, 
szolgáltató országos egyedi OEP kódja: E401 és Z327) 

integrációjának eredményeként jött létre. 
 

Jogi személyiséggel rendelkező, a Kormány irányítása alatt álló, államigazgatási és fegyveres 
rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter 
látja el. 
A NAV fejezeten belül a NAV KEKI önálló címet alkot, mely gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv. 

 
A NAV KEKI feladatköre, tevékenysége értékelése 

 
A NAV KEKI által ellátott feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény (továbbiakban: NAV tv.) 13. § (2) bekezdés g) és h) pontjai az alábbiak szerint 
tartalmazzák: 

„g) a kormánytisztviselői, a kormányzati ügykezelői, a hivatásos állományú tagjai és 
munkavállalói részére egészségmegőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális feladatokat 
lát el, 

h)  a kormánytisztviselői, a kormányzati ügykezelői, a hivatásos állományú tagjai részére 
ellátja a munkavégzésükhöz szükséges képzés, továbbképzés megszervezését és 
lebonyolítását.” 

- A NAV KEKI Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott alapfeladatai: 

• részt vesz a stratégiai tervdokumentumok képzést érintő irányainak, cél- és 
feladatrendszerének kialakításában, 

• kialakítja és működteti a NAV képzési rendszerét, 
• kidolgozza a NAV éves képzési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról, 
• működteti az Adóügyi Iskolát és a Pénzügyőri Iskolát, melynek keretében kidolgozza és 

fejleszti a képzési programokat, megszervezi és lebonyolítja a NAV foglalkoztatottai részére 
a munkavégzésükhöz szükséges képzést, továbbképzést, 
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• a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési 
szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezetként szervezi és 
lebonyolítja a kötelező szakmai továbbképzéseket (a továbbiakban: ÁBPE képzés), valamint 
működteti az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési és Módszertani Központot, 

• előkészíti a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokat, koordinálja a 
megállapodásban nevesített képzési feladatok ellátását, 

• koordinálja a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói által a NAV-nál folytatott szakmai 
gyakorlatok, valamint a szakdolgozat-készítés szervezését, lebonyolítását, előkészíti a 
tanulmányi és ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, 

• ellátja a NAV üdültetési tevékenységét, 
• megszervezi a NAV foglalkoztatottainak kulturális és sport életét, segíti a NAV társadalom 

felé végzett kommunikációs tevékenységét, ennek keretében ellátja a Pénzügyőr- és 
Adózástörténeti Múzeum és a Pénzügyőr Zenekar igazgatását, 

• vendéglátási, közétkeztetési tevékenységet végez, 
• egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokat végez - mind a kormánytisztviselőket, mind 

a kormánytisztviselőket érintően -, működteti a szakrendelőket, a háziorvosi szolgálatot és a 
járóbeteg szakellátást. 

 
NAV KEKI szakfeladat rend szerint besorolt alaptevékenységei 2013. évben  
 

Szakfeladat számjele Szakfeladat megnevezése 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

854212 Szakirányú továbbképzés 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és 
munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi 
vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

900121 Zeneművészeti tevékenység 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
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A NAV KEKI az Alapító Okiratban rögzített feladatait szakterületei, és azon belül szervezeti 
egységei útján valósítja meg. Főbb szakterületek: 

1) Képzési szakterület 
2) Egészségügyi és kulturális szakterület 
3) Jogi és humánpolitikai szakterület 
4) Gazdálkodási szakterület 
5) Egyéb – informatikai terület 

 
Szakterületek feladatai és azok értékelése 

 
Képzési szakterület 

A NAV KEKI programkínálata 2012. évhez képest és az évközben felmerült igények miatt is 
jelentősen bővült. A tanfolyamokon 2013. évben mindösszesen 11.363 fő vett rész (a 2012. évit 
9%-kal haladja meg) 531 csoportban (a 2012. évhez képest 20%-al több) 64.920 képzési napban 
(2012. évhez képest 14%-kal több). Az Intézet ÁBPE képzéseket 3.145 fő részvételével (ebből 
2.910 fő sikeresen végzett) 99 csoportban, 1.775 képzési napban valósított meg.  

A program tartalmi kidolgozása és az országosan 32 helyszínen történő megvalósítása a 
képzésfejlesztési és képzésszervezési munkatársak részéről nagyfokú rugalmasságot, koordinációt, 
együttműködést és az erőforrások folyamatos átcsoportosítását feltételezte. A képzések színvonalas 
megvalósítását közel 400 oktató támogatta.  

A programújdonságok között található többek között: az új rendészeti középfokú szaktanfolyam b-
learning (kevert, azaz e-learning és jelenléti képzési) formában, a szervezetszabályozási ismeretek, 
a játékadó témakörében indított tanfolyamok, a vezetők részére indított „Közösségen belüli 
ügyletek gyakorlata”, a modulokra bontott ügyviteli képzések, a forgalmi érték meghatározására 
koncentráló továbbképzés, a tervezési munkát támogató alkalmazások oktatása, valamint az Intézet 
közreműködéssel megvalósított informatikai alkotóműhely. Az Intézet az év során felsővezetői 
megkeresésre több szakmai felkészítést (pl.: AuditPrime, Adatmentés módszertana) is soron kívül 
biztosított.  

Az év egyik kiemelt feladatát a pénzügyőri végrehajtó állomány részére tervezett, az együttműködő 
és a nem együttműködő ellenőrzés alá vont személlyel szembeni hatékony fellépésre történő 
felkészítést biztosító Intézkedéstaktika képzés kidolgozása jelentette. A felsővezetői elvárás egy 
egységes, az Intézet által irányított gyakorlati jellegű képzési program kialakítása és lebonyolítása 
volt, a központilag, valamint regionális szinten szervezett képzések 2013-2014. években, mintegy 
150 képzési csoportban, összesen 2.062 résztvevővel valósulnak meg. 

A pénzügyőri előképző tanfolyam tekintetében a korábbi 3 hetes kontaktképzési időtartam 2013-
ban 4 hétre növekedett, melynek eredményeként jelentősen emelkedett a gyakorlati órák száma, a 
pénzügyőri alapozó képzésben beépítésre került a konfliktuskezelés tanegység.  

Az Intézet a Központi Hivatal Ellenőrzési Főosztálya szakmai támogatásával kidolgozta az 
Áruosztályozás és mintavétel továbbképzést, melynek célja az ellenőrzési területen végzett szakmai 
munkavégzéshez szükséges áruosztályozással, valamint a mintavételi- és mintakezelési eljárással 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket biztosítása. 

2013-ban a meghirdetett 11 angol szaknyelvi program közül – a beérkezett igényekhez igazodva – 7 
képzéstípus került megrendezésre. Pilot jelleggel megvalósításra került a német szaknyelvi 
képzésen belül a Kapcsolattartás telefonon és e-mailen, melyhez további 2 képzési program 
(Adózási alapismeretek és igazolások, Vámellenőrzés a határon, közúti ellenőrzések) is 
kidolgozásra került.  

A készségfejlesztő tréningek iránt érkezett jelentős, differenciált, újszerű szervezeti igények is 
indokolták a belső trénerek hangsúlyosabb felkészítését. A belső trénerek kompetencia-felmérése 
után a tréneri képzés az új, közös alapok, tudás megteremtésére, az ismeretek elmélyítésére helyezte 
a hangsúlyt.  
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A vezetőfejlesztést érintően 2013-ban is folytatódtak a középvezetők részére szóló tréningek. Az év 
közben felmerült – új célokat, elvárásokat is – megfogalmazó szervezeti igények alapján, workshop 
keretében kerültek rögzítésre a NAV vezetőinek fejlesztési célkitűzései. Ezen elvárások mentén 
dolgozta ki az Intézet a vezetőfejlesztési koncepciót, amely alapján 2014. II. félévében indulhat a 
kulcs-kompetenciákat célzó, konkrét programok megvalósítása. A 2013-ban új programként 
indított, sikeresen debütált „Problémamegoldás és döntéshozatal” vezetői tréning  jól illeszkedik 
ezen fejlesztési célkitűzésekhez. 

Az Intézet 2013. évtől segítséget nyújt a mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezők, 
adótanácsadók és könyvvizsgálók részére a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségük 
teljesítéséhez. Az Intézet által kidolgozott és akkreditáltatott képzési programoknak köszönhetően a 
résztvevők mindhárom típusú továbbképzési előírásnak egyidejűleg tudnak eleget tenni.  

A Rendészeti Főosztály és az Intézet közös megkeresésének eredményeként a Magyar Nemzeti 
Bank Készpénzszakértői Központja előadóinak részvételével – az Intézet szervezésében – 
bankjegyismereti tréningek megvalósítására került sor, összesen 49 képzési csoportban, több 
budapesti és regionális helyszínen 1219 résztvevő részére.  

Az Intézet a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködések keretében közel 200 főiskolai 
és egyetemi hallgató nyári-őszi szakmai gyakorlatának koordinálását végezte. 

A Moodle és ILIAS rendszerben a szakmai megrendelések nyomán elkészültek és bevezetésre 
kerültek a képzések hatékonyságát növelő e-learninges tananyagok (Lotus Notes 8.5 levelező 
rendszert bemutató elektronikus oktatóanyag, az Outlook 2010 programot ismertető tananyag, 
amelyeket önregisztrációval bármely munkatárs elérheti, továbbá a szakrendszeri integrációhoz 
kapcsolódóan a Folyószámla Információs Rendszer alapvető ismérveit bemutató interaktív 
oktatóanyag.) 

A Központi Hivatal Biztonsági Főosztályával együttműködve az Őrzésbiztonsági Szabályzat 
oktatásához országos felhasználásra elkészültek a helyi szabályozásokhoz kapcsolódó elektronikus 
oktatóanyagok és tesztkérdések. A képzési keretrendszerekben kérdőív és támogató felület került 
kialakításra az Egységes Felhasználó Felület alkotóműhely számára. Feltöltésre került a képzési 
keretrendszerek alá az Adószaknyelvi tudásbázis, amely számos hivatalos fordítást és szakszótárt 
tartalmaz angol, német és francia nyelven.   

A megnövekedett költségek ellensúlyozása érdekében a képzési szakterület az ésszerű gazdálkodás, 
takarékosság szempontjait (pl. szállás kiválasztása, nyomdai költségek csökkentése) tartotta szem 
előtt. Így a folyamatosan beérkező új igények sem minden esetben jelentettek a képzési költségvetés 
szempontjából többlet terheket, hiszen a megvalósítás során mindig figyelemmel volt a szakterület 
az esetleges költségcsökkentési lehetőségekre (azonos témában, minimum létszámmal szerveződő 
központi és kihelyezett tanfolyamok összevonása; a kihelyezett tanfolyamok esetében a képzés 
helyszínének a tényleges beiskolázásokhoz igazítása). További megtakarításra, és ezáltal rugalmas 
átcsoportosításra adott lehetőséget a tanfolyamok megvalósításhoz a revizori szállások igénybe 
vétele. A 2012-ben kialakított Budapest, Teve utcai oktatótermek nagy segítséget jelentenek a 
tanfolyamok megvalósításában, ugyanakkor a szálláskapacitás korlátjai miatt a központi 
tanfolyamok (vidéki és fővárosi munkatársak részvételével) lebonyolítására – a költségek jelentős 
növekedése nélkül – szűkös lehetőséget biztosítanak.  A költségekkel való felelős gazdálkodás 
szellemében a jóváhagyott éves képzési terv az I. félév zárásaként és a II. félév előkészítéseként 
felülvizsgálatra, és ennek eredményeként a megnövekedett képzési feladatok ellátása érdekében - a 
meglévő költségkeretek figyelembevételével - újratervezésre került. 

 
Egészségügyi és kulturális szakterület 

 
Az Intézet, mint humánerőforrás-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv a NAV foglalkoztatotti 
állományának szabadidős tevékenységét szervezi, üdültetési lehetőségeit biztosítja. Ennek 
keretében sporttal, kultúrával, kapcsolatos feladatokat lát el, illetve egészségügyi szolgáltatást 
biztosít. 
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Sporttal kapcsolatos tevékenység 

 
A NAV KEKI a 2013. évi Sportmunkaterv elfogadását követően 30 sportrendezvényt szervezett 
meg. 
Az események közül kiemelkedő jelentőségű volt a II. Országos NAV Sportnap, amely új 
helyszínen, Zánkán az Új Nemzedék Központban került megrendezésre, mintegy 2.500 fő 
résztvevővel. Az események sorából – a II. NAV OSN mellett – kiemelkedik az I. NAV Fitness 
Fesztivál, az I. NAV Sportmajális, valamint a II. Dunai Vízi-túra és Családi Sportnap, amelyek 
óriási sikere (400 aktív résztvevő) rávilágított arra, hogy a sport közösségformáló ereje milyen 
hatékonyan szolgálhatja a munkahelyi identitás kialakítását, a szervezeten belüli integrációt és 
összetartást, illetve a partnerszervezetek és a munkatársak együttműködésének erősítését. 
A NAV KEKI az országos meghirdetésű eseményeken túlmenően, állandó sportolási lehetőséget 
biztosított a NAV alkalmazottai részére a Pasaréti Sporttelepen, a Budapest, Királyok úti Oktatási 
Központban és bérelt helyszíneken. A létesítményeket a NAV dolgozói a fizikai állapotuk 
karbantartását szolgáló sport-rekreációs tevékenység céljából rendszeresen látogatják. 
Együttműködési megállapodás alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium SC tagjai, valamint a 
Pénzügyőr SE tagjai is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. 

 
Kulturális tevékenység 

 
A társadalmi eseményekhez, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvényeknek elsődleges célja, 
hogy közösségi élményeket és kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget nyújtsanak a NAV dolgozói 
számára. 

A 2013-as évben a korábbi hagyományok alapján ismét meghirdetésre került a Mátyás utcai 
Pénzügyőr Klubban kialakított Képzőművészeti kiállítás sorozat, ahol havonta cserélődve kerültek 
bemutatásra a NAV dolgozók különféle műalkotásai, festményei. Az elmúlt évben tovább bővült a 
megtekinthető alkotások köre, így ékszereket, intarziákat, fából, illetve fémből készült műtárgyakat 
is láthattak az érdeklődők. 

Ezen túlmenően a Mátyás utcai Pénzügyőr Klubban gasztronómiai estek sorozat keretében egy-egy 
nemzet ízein keresztül betekintést nyerhettek az résztvevők az adott ország kultúrájába, életébe. A 
nemzeti estek mellett, az évek óta nagy sikerrel megrendezett tematikus, jeles naphoz kapcsolódó 
vacsorák is folytatódtak. 

A felnőttek mellett kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek is, a programok egy része közvetlenül 
nekik szólt (pl.: Kakaó-kalács koncert).  

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum tevékenysége 
 
A 2013. évben a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum állandó és időszaki, kihelyezett kiállításait 
több 10 ezren tekintették meg. 
A múzeumnak helyet adó szecessziós műemléknek, az egykori Schiffer-villának köszönhetően 
egyre több külföldi érdeklődik a múzeum iránt. Többek között számos külföldi vám- és 
adószervezet delegációja (pl. szudáni, mongol, albán, osztrák stb.) tekintette meg magyarországi 
útja alkalmával a múzeumot. Fő látogatói célcsoporttá nőtték ki magukat a nyugdíjas civil 
szervezetek, akik szívesen visszatérnek koncerttel egybekötött rendezvények alkalmával. Több 
felsőoktatási intézmény hallgatóiból álló csoport és különféle szakiskolák tanulója is felkereste a 
múzeumot. A magyar adózástörténeti tárlat visszatérő látogatói az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola diákjai. 
A PAM az év folyamán sok országos rendezvény sorozathoz csatlakozott, mint például a 
Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, illetve számos külső helyszínen (pl. Sziget 
Fesztivál, NAV Sportmajális stb.) tartott rendezvényen vett részt. 
A 2013. évben a múzeumi gyűjtemény gyarapodásához 47 személy összesen 446 múzeumi 
tárgyadományozásával járult hozzá. 
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Pénzügyőr Zenekar 
 
A Pénzügyőr Zenekar 2013. évben összesen 133 rendezvényen vett részt. 2013. évben a zenekar 
régi hangszereinek cseréjére került sor. 
 
Üdültetési tevékenység 
 
A NAV foglalkoztatottak és családtagjaik, továbbá a nyugdíjas kollégák részére 14 üdülőben, és a 
NAV Gyógyházban biztosít a NAV KEKI üdülési lehetőséget. 
 
Belföldi üdülés 
 
Az önellátós NAV Üdülőkben 2013. évben 22.780 vendégéjszakát töltöttek a beutaltak, mely 2000 
éjszakával több az előző évhez képest. Így a kapacitás kihasználtság 11 %-os növekedése figyelhető 
meg az összes kedvezőtlen körülmény (a dunai- és a keleti- főcsatornai árvíz, március 15-i országos 
hóesés) ellenére a változásokra történő gyors reagálás, továbbá a hatékony ügyintézés 
eredményeképpen. 
Ez évben valamennyi üdülőben a főszezoni időszaktól lehetőség nyílt a térítési díjak SZÉP 
kártyával történő megfizetésére.  
A Rekreációs osztály által üzemeltetett, teljes ellátást nyújtó NAV Gyógyházban 2013. évben 3.978 
fő 14.013 vendégéjszakát töltött el, amely 3,52 éj/fő átlagos tartózkodási időt jelentett. Az előző 
évekhez képest jelentősen emelkedett a NAV Gyógyházban lebonyolított szakmai jellegű 
rendezvények és oktatási célú igénybevételek száma. A NAV-on belüli és a külső megkeresések 
szerint 46 rendezvényt bonyolított le a Rekreációs Osztály 2013. évben, amelyből kiemelkedett a 
NAVOSZ többnapos rendezvénye, valamint 7 alkalommal a NAV KEKI szervezésében lévő 
felsővezetői, vezetői képzések kiszolgálása. 

Külföldi csereüdülés 
 
A külföldi adó-, illetve vámhatóságokkal kötött együttműködési megállapodások alapján 
Szlovákiában, Németországban, Csehországban és Franciaországban vehettek részt a kollégák 
üdülésen – összesen 247 fő, 1.529 vendégéjszakát tölthetett a társhatóságok üdülőiben. 
A NAV KEKI 2013. évben a csereüdülések keretében Magyarországra érkező külföldi (szlovák, 
cseh, német, francia) vendégek a NAV hévízi Gyógyházában összesen 144 fő 1.056 éjszakát 
töltöttek. A francia és a német vendégek Budapesten a VVSz Regionális Oktatási Központjában 21 
fővel összesen 131 éjszakát vettek igénybe.  
 
Egészségügyi és Pszichológiai szakterület 
 
A NAV elnöki értekezlete által 2012. április 24-én megtárgyalt, és elfogadott szakmai 
koncepcióban foglaltaknak megfelelően 2013. január 01-től a NAV KEKI ellátotti köre tovább 
bővült, a NAV Központi Hivatala teljes személyi állományával, továbbá a NAV Közép-
magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság, az INIT és a KAVIG személyi állományát. Ezzel 
több, mint tízezer fővel bővült az ellátotti kör. 
A szakmai koncepcióban foglaltaknak megfelelően a fővárosban és a Közép-magyarországi 
régióban lévő NAV szerveknél foglalkoztatott teljes személyi állomány, és az oda felvételre 
jelentkezők egészségügyi alap- és szakellátását Budapesten az Intézet három helyszínen (Budapest, 
Fiumei út 6.; Budapest, Széchenyi u. 2.; Budapest, Lehel utca 27-29.) biztosítja. 
A teljes szolgáltatásintegráció megvalósult, ennek megfelelően az Intézet ellátási körébe tartozó 
NAV foglalkoztatottak – összesen több mint 14.500 fő –, valamint ezen állományokba felvételre 
jelentkezők alkalmassági vizsgálata azonos szempontok alapján, illetve szükség szerinti 
betegellátásuk, gondozásuk azonos szakmai tartalommal történik.  
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Tekintettel arra, hogy a koncepció megvalósítása nem járt együtt a szakterület létszámának 
növelésével a többletfeladatok elvégzéséhez szükséges humánerőforrás vállalkozási, megbízási 
szerződésekkel kerültek biztosításra. 
A NAV KEKI 2013-ban 3.897 fő pszichológiai alkalmassági vizsgálatát és 11.048 fő egészségi 
alkalmassági vizsgálatát végezte el. Az Intézet háziorvosi, fogászati alapellátást és járóbeteg 
szakellátás keretében az értékelt időszakban összesen 32.567 fő vizsgálatára került sor. 
2013-ban még hangsúlyosabbá vált a hivatásos állomány munkavégzését közvetlenül támogató 
pszichológiai jellegű képzések, felkészítések biztosítása, melyek keretében a szakterület 
munkatársai előadóként folyamatosan részt vesznek az intézkedéstaktikai, valamint a kihallgatás-
taktikai képzésekben.  
Hosszas szakmai egyeztetést követően 2013. december 30-án a Magyar Közlöny 223. számában 
megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet, 
amely biztosítja a NAV foglalkoztatottai alkalmassági vizsgálatainak egy rendeletben történő 
szabályozását. 
Az elmúlt évben szükségessé vált a szakorvosi rendelők korszerű diagnosztikai, preventív, valamint 
gyógyító jellegű szemészeti, a reumatológiai és fizikoterápiás specifikus berendezésekkel történő 
felszerelése, melyek egyetemlegesen szolgálják az ellátotti kör ellátását és egészségmegőrzését. 

 
 

Jogi és humánpolitikai szakterület 
 
 

Jogi tevékenység 

A 2013. évben négy kártérítési eljárás lefolytatására került sor: szolgálati jelvény elvesztése, illetve 
gyorshajtási bírság kiszabása miatt, egy esetben egy személyes használatra kiadott eszköz eltűnése 
miatt, a negyedik esetben az Intézet által egy foglalkoztatottnak okozott kár miatt indult eljárás (az 
Intézet területére engedéllyel behozott személyes használati tárgya tűnt el). Fegyelmi eljárást az 
Intézet a tárgyidőszakban nem indított, a 2013. évben közérdekű bejelentés, panasz nem érkezett a 
szakterülethez. 

Bírósági ítélet meghozatalára sem polgári-, büntető-, illetve munkaügyi perben nem került sor, 
ugyanakkor a 2012. évben az Intézet ellen egy korábbi munkavállaló, mint felperes által a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt munkaviszony jogellenes megszüntetése iránt 
megindított perben a felperes 2013. augusztusában a keresetétől elállt, így a per érdemi döntés 
nélkül szűnik meg.  

A tárgyidőszakban 202 szerződést kötött az Intézet (beleértve a közüzemi, és a személyzeti tárgyú 
szerződéseket, illetve a szerződés-módosításokat is).  

A NAV KEKI főigazgatója 24 szabályzatot, illetve szabályzat-módosítást kiadmányozott. 

A NAV KEKI kiemelt figyelmet fordított a követelések érvényesítésére, ennek keretében két 
fizetési meghagyás kibocsátása iránt intézkedett: 

• a jogelőd, Vám- és Pénzügyőri Iskola, valamint Orosz Zsuzsanna egyéni vállalkozó között 
2007. november 21. napján határozatlan időtartamú bérleti szerződés alapján fennálló 0,3 millió 
Ft összegű bérleti díj és átalányrezsi jogcímű, lejárt és nem vitatott tartozás miatt; 

• az Intézet és a Buda-Pingvin Kft. között 2011. december 29. napján létrejött vállalkozási 
szerződés a Kft. szerződésszegő magatartására tekintettel felmondásra került. A Kft. az általa 
nem vitatott 0,2 millió Ft kötelezettség teljesítését elmulasztotta, a fizetési határidő 2013. 
március 15. napján járt le. 
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A szakterület a 2013. évben az alábbi négy közbeszerzési eljárást bonyolította le: 

• hangszer beszerzés (19 részben, nemzeti nyílt eljárásrendben 24,6 millió Ft értékben), 
• hangszer beszerzés (az első eljárás egyes részeinek eredménytelenségére tekintettel 7 

részben, nemzeti nyílt eljárásrendben 9,1 millió Ft értékben),  
• tisztítószer beszerzés (a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásrendben 9,5 millió Ft értékben),  
• építési beruházás hőszigetelés és nyílászáró csere kivitelezése tárgyában (a Kbt. 122/A. § 

szerinti eljárásrendben 16,5 millió Ft értékben).     
 
Humánpolitikai tevékenység  

A 2012. évi teljesítményértékelés alapján 2013. január 1-jei hatállyal felülvizsgálatra került a 
kormánytisztviselők és pénzügyőrök illetménye. Az Intézetnél rendelkezésre álló illetmény 
megtakarítás terhére, illetve négy munkatársnál történt illetmény csökkentés terhére 55 fő 
illetménye emelkedett 1,2 millió Ft-tal. 18 munkatárs esetében a minimálbérre, illetve a garantált 
bérminimumra állás jelentett 0,1 millió Ft-os emelkedést. 

2013. április 1-jei, illetve 2013. május 1-jei hatállyal 46 fő munkavállaló alapbére került rendezése 
0,4 millió Ft bérmegtakarítás terhére. Ezen intézkedés eredményeként is az átlagos alapbér 135.472 
Ft-ra emelkedett, amely az előző évihez képest 4,3 %-os emelkedést jelent.  

 
Egyéb területek feladatai és azok értékelése 

 
Informatikai tevékenység 

 
Az informatikai üzemeltetést a NAV KEKI esetében is a NAV Informatikai Intézete látja el, 
azonban az alább ismertetett feladatok megvalósítása során a NAV KEKI munkatársainak tevékeny 
közreműködését is igényelték. 
 
A képzési szakterület által megfogalmazott 2013. évi igényekhez igazodóan folyamatosan 
aktualizálásra kerültek a képzéshez kapcsolódó megbízási szerződések, és az egyéb dokumentumok 
elkészítését és nyomon követését támogató SZERTÁR alkalmazás. 
 
A NAV KEKI internetes megjelenése a NAV internetes portálján önálló oldalaként került 
biztosításra. Az internetes portálon folyamatosan frissültek a Pénzügyőr Zenekar és a Pénzügyőr és 
Adózástörténeti Múzeum tevékenységét, programjait bemutató anyagok. 

 
Belső ellenőrzési tevékenység 
 
A belső ellenőrzési tevékenységet 1 fő látja el.  
A belső ellenőr feladatait a szakmailag előzetesen véleményezett, majd a főigazgató által 
jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv alapján végezte el, amelyben a betervezett ellenőrzések 
mellett számolt a soron kívüli vizsgálatok lefolytatásával is (1 db). A belső ellenőrzés 2013. évben 4 
db szabályszerűségi vizsgálatot és 2 db rendszer ellenőrzést végzett.  
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított, összeférhetetlenségi esetek valószínűsége, 
tényleges esete nem fordult elő, a belső ellenőrzési alapszabályban foglaltak betartásra kerültek. 
A vizsgálatok megállapításai alapján intézkedés előírására nem került sor, befejezett vizsgálatokban 
a belső ellenőrzés kitért a belső kontrollrendszer elemeire is. 
A NAV KEKI szakterületei széles tevékenységi kört ölelnek át, az egészségügyi és a kulturális 
egységei területileg szerteágazó, jelentős áru és készpénzforgalommal végzik tevékenységüket. A 
feldolgozásra, könyvelésre érkező bizonylatok útja hosszadalmas, ezért a működési folyamatok 
kockázata magas. Mindebből következik, hogy az 1 fő belső ellenőri létszám a kontrollrendszer 
egészére kiterjedő részletes vizsgálatokhoz nem elegendő. 
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Gazdálkodási tevékenység átfogó értékelése 
 
 

2013. évi változások 
 
 

A NAV KEKI 2013. évi Kiadási előirányzata a 2012. évi 2.049,1 millió Ft-ról 2.247,9 millió Ft-ra 
emelkedett, a növekmény 198,8 millió Ft (109,7%). A Támogatási előirányzat növekménye 243,8 
millió Ft, ami a bevételi előirányzat csökkentésének támogatással való ellentételezése miatt 
meghaladja a kiadási előirányzat emelésének mértékét.  
 
A 2013. évi eredeti előirányzatba az előző évi évközi feladat átadás-átvétellel összefüggő 
finanszírozási források épültek be. A költségvetési törvény elkészítésének országgyűlési 
szakaszában az ÁBPE-képzés fedezetére a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeti kezelésű 
előirányzata terhére 9,0 millió Ft átcsoportosításáról született döntés. 
 
Az engedélyezett létszám az 1004/2012. (I.11) Korm. határozat alapján - 3 fővel – 357 főre 
csökkent.  

 
 

Az előirányzatok alakulása 
 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2.654,3 2.247,9 2.247,9 3.090,6 2.967,4 111,8 96,0 
ebből: 
személyi juttatás 

1.536,9 1.264,6 1.264,6 1.578,5 1.576,1 102,6 99,8 

Bevétel 263,2 250,9 250,9 275,4 277,2 105,3 100,7 

Támogatás 2.482,0 1.997,0 1.997,0 2.675,2 2.675,2 107,8 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

49,1 - - 140,0 140,0 285,1 100,0 

Létszám (fő) 344 357 357 357 348 101,2 97,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2350



 
 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
 adatok millió Ft-ban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

Eredeti előirányzat 2.247,9 250,9 1.997,0 1.264,6 357 
Módosítások jogcímenként  
1159/2013 (III.28.) Korm. határozat - központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 
évi kompenzációja 

27,5 - 27,5 21,8 - 

1990/2013. (XII.29.) Korm. határozat - 2013. 
évi kompenzációhoz nyújtott támogatás 
elszámolása 

-1,5 - -1,5 -1,2 - 

Humánerőforrás fejlesztés finanszírozása (2014. 
évi Képzési terv megvalósításának többletigénye) 

86,2 - 86,2 31,5 - 

2013. évi beruházási, felújítási terv 100,0 - 100,0 - - 
Egészségügyi Koncepció 2013. évi finanszírozása 37,0 - 37,0 - - 
Budapest, Teve u. 8-10. épület üzemeltetése 47,6 - 47,6 - - 
Sportkoncepció 2013. évi finanszírozása 18,2 - 18,2 - - 
Feltételtől függő személyi juttatás (2013. I-III. 
negyedév) 

336,5 - 336,5 
265,0 
 

- 

Budapest, Pasaréti út 124-126. sporttelep 
labdarúgópálya világítása 

6,5 - 6,5 - - 

Intézkedéstaktikai képzés  9,3 - 9,3 - - 
Orvosi műszerek beszerzése 8,9 - 8,9 - - 

Rendkívüli szociális segély 2,1 - 2,1 1,6 - 
Intézményi működési bevételek többletének 
előirányzatosítása 

18,0 18,0 - - - 

2012. évi költségvetési maradvány 
előirányzatosítása 

140,0 140,0 - 8,3 - 

Támogatásértékű működési bevételek 
előirányzatosítása 

6,5 6,5 - 3,7 - 

Működési költségvetésen belüli előirányzat- 
átcsoportosítás 

- - - -22,4 - 

Működési költségvetésen belüli előirányzat- 
átcsoportosítás korrekciója 

- - - 22,4 - 

Működési költségvetésen belüli előirányzat- 
átcsoportosítás 

- - - -16,7 - 

Módosított előirányzat 3.090,6 415,4 2.675,2 1.578,5 357 
 
 

Létszám alakulása 
 

A NAV KEKI 2013. évi engedélyezett létszáma 357 státusz. A 2013. évi átlagosan betöltött státusz  
355, amely az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 99,4 %. Az éves átlagos dolgozói létszám 352 
fő, amely az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 98,6 %. A foglalkoztatási csoportok között az 
engedélyezett létszám aránya lényegesen nem változott (1 pénzügyőri státusz került átminősítésre). 
A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak aránya az engedélyezett létszámhoz 
viszonyítva 19,6% (70 státusz), az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóké 26,1% (93 státusz) volt. 

2013. évben 35 főnek (engedélyezett létszámhoz viszonyítva 9,8%-a) szűnt meg a foglakoztatási 
jogviszonya (a kormányzati szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó kilépő foglalkoztatottak aránya 
az összes kilépőhöz viszonyítva 88,6%). Vezetői munkakörből 2 fő távozott, pótlásuk az Intézeten 
belüli munkatársak kinevezésével oldódott meg. 
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A foglalkoztatási jogviszony megszűnésének jogcímei közül kiemelt arányt (42,9 %) jelentett a 
közös megegyezés jogcím (a 15 főből 4 fő nyugdíjazására tekintettel kérte jogviszonya 
megszűntetését). Nyugdíjba vonulással összefüggésben további 5 főnek szűnt meg a foglalkoztatási 
jogviszonya.  

A határozatlan idejű üres álláshelyek 8 esetben áthelyezéssel (ebből 6 fő NAV belső áthelyezés) 
kerültek betöltésre. 14 álláshely betöltése pályázat alapján történt. 

A Fővárosban 3 étterem és 2 büfé üzemeltetését összesen 41 fő látta el, amely nagyon szűk 
mozgásteret jelent a munkaidő beosztásában, figyelembe véve az éttermek több műszakos nyitva 
tartási idejét. Az esetleges megbetegedésekből, illetve szabadságok kiadásából eredő munkaerő-
veszteség pótlása nehézkes. 2013. évtől a Budapest, Királyok útján lévő Oktatási Központ 
éttermének működtetése a Kulturális és Üdültetési Főosztály Étkeztetési Osztály feladatkörébe 
került. Az étterem működtetése érdekében a Pénzügyőr Klub személyi állományából két fő konyhai 
dolgozó áthelyezésre került az Étkeztetési Osztályra, amely a délelőtti műszak megszüntetését, és a 
nyitvatartási idő csökkentését tette szükségessé. 
 
Kiadási előirányzatok  
 
A NAV KEKI 2013. évi kiadásainak eredeti előirányzata 2.247,9 millió Ft, a módosított előirányzat 
3.090,6 millió Ft, a teljesítés 2.967,4 millió Ft volt. Az előirányzat-módosítási hányad 137,5%, a 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 96,0 %-ban teljesültek. A 2013. évi teljesítés a 2012. 
évi teljesítés 111,8%-a. 
 
Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások révén a kiadási előirányzat 842,7 millió Ft-tal 
növekedett, melynek forrása 696,2 millió Ft összegben a költségvetési támogatás, míg 146,5 millió 
Ft összegben egyéb forrás (bevétel, maradvány).  
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel címén 140,0 millió Ft-tal módosult a NAV 
KEKI kiadási és finanszírozási előirányzata. 
 
A kiadási előirányzatok szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat 
95,3%-a a működést szolgálja, amelyből 71,5 %-a a személyi juttatások, és a munkaadói közterhek 
fedezetét biztosítja. Az intézmény üzemeltetését biztosító dologi kiadások az összes kiadási 
lehetőség közel negyedét teszi ki. A felhalmozási célú előirányzatok aránya 4,7 %-os, a felhasználás 
mintegy 60%-a az előző évi kötelezettségek áthúzódó teljesítéséből származik. 
 
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások 
 
A 1159/2013. (III.28.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjának finanszírozására 27,6 millió Ft (személyi juttatás és járuléka) 
többlettámogatás biztosításáról rendelkezett.  
 
Az 1990/2013. (XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szervek 
foglalkoztatottainak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása címén a KEKI 
2013. évi költségvetése terhére 1,5 millió Ft (személyi juttatás és járuléka) elvonásra került. 
 
Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások 
 
Egyszeri jellegű előirányzat-módosítások 
 
Az Intézet a Felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatain eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett, a tervezett feladatok finanszírozási forrását évközi előirányzat-módosítással 
biztosította az irányító szerv. A NAV 2013. évi jóváhagyott beruházási és felújítási terve alapján 
100,0 millió Ft felhalmozási célú támogatásban részesült az Intézet. 
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A NAV 2013. évi jóváhagyott Képzési terve alapján a KEKI humánerőforrás-fejlesztési feladatai 
pénzügyi fedezetének biztosítására 86,2 millió Ft többlettámogatás került jóváhagyásra. 
 
A Költségvetési törvény 26. §-ában megjelölt kiemelt államháztartási bevételi jogcímeken az I-III. 
negyedévben befolyt bevételekre tekintettel a nemzetgazdasági miniszter a NAV részére 18 milliárd 
Ft + járulék összegben engedélyezte feltételhez kötött személyi juttatás kifizetését, melynek terhére a 
NAV KEKI 265,0 millió Ft + 71,4 millió Ft támogatásban részesült.  
 
A Budapest, Pasaréti úti sporttelep labdarúgópályájának edzésszintű megvilágítása érdekében 6,5 
millió Ft felhalmozási forrás az Intézet költségvetésébe átcsoportosításra került. 
 
Az intézkedéstaktikai képzés lebonyolításához szükséges védő-, és egyéb eszközök beszerzése 9,3 
millió Ft működési többlettámogatás jóváhagyása révén valósulhatott meg. 
 
A NAV elnökének jóváhagyása alapján a NAV KEKI érintett személyi állománya (44 fő) az 1,6 
millió Ft + 0,5 millió Ft többlettámogatás terhére rendkívüli szociális segélyben részesülhetett 
2013. évben. 
 
Az Intézet egészségügyi szakterületének előterjesztése alapján a foglalkozás-egészségügyi és a 
járóbeteg-ellátás minőségi hatékonyságának növelése érdekében a 8,9 millió Ft orvosi műszer 
beszerzési igény elfogadásra, és annak fedezete biztosításra került. 
 
Az Intézet a 2013. december 19-én kelt ügyiratában az Intézményi működési bevételei eredeti 
előirányzatot meghaladó többletének felhasználása érdekében 18,0 millió Ft várható többletbevétel 
előirányzatosítását kezdeményezte, melyet az irányító szerv jóváhagyott. 
 
Tartós jellegű előirányzat-módosítások 
 
A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete egészségügyi szakterületének rövidtávú 
komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú előterjesztést (Egészségügyi Koncepció) a 2012. április 
23-i elnöki értekezlet jóváhagyta. 
Az Egészségügyi Koncepció megvalósítására a 2013. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 
13.400,0 ezer Ft állt rendelkezésre, a további 37,0 millió Ft forrásigény címek közötti előirányzat-
átcsoportosítás keretében került biztosításra. 
 
A hatályos vállalkozási szerződések alapján a Budapest, Teve u. 8-10. szám alatti irodaépület 
intézmény üzemeltetési-fenntartási kiadásai címén 47,6 millió Ft többlettámogatásban részesült az 
Intézet. 
 
A 2013. évi Sportkoncepció az Intézet által a fővárosban, és vidéken szervezett országos 
rendezvények, a fejkvóta alapján a Főigazgatóságokat és Intézeteket megillető sporttámogatás, és II. 
NAV Országos Sportnap megrendezésének költségigényét tartalmazta. Az Intézet a rendezvények 
lebonyolítása során felmerült kiadások, és a kapcsolódó járulékterhek finanszírozására 18,2 millió 
Ft támogatás igényt fogalmazott meg. 
 
 
Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 
 
Az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítése címén 139,8 millió Ft összegű 
előirányzat-módosításra került sor. Ebből a 1965/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján a 2 ezer 
Ft - meghiúsult kötelezettségvállalásból eredő maradványösszeg - a BM Fejezeti maradvány-
elszámolási számla javára átutalásra került.  
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Az 1133/2012. (IV.26.) Korm. határozat, valamint az 1594/2012. (XII.17.) Korm. határozat 
alapján biztosított többlettámogatásból fel nem használt 0,2 millió Ft önrevízió alapján elvonásra 
került. 
 
Az Intézet a 2013. évi Beruházási és felújítási tervjavaslatában a Budapest, Királyok útja 319. szám 
alatti Oktatási Központ területén lévő csónakház felújítására 14,6 millió Ft, a Csopak, Szépkilátó u. 
41. szám alatti üdülő tetőszerkezetének felújítására 4,0 millió Ft felújítási jellegű előirányzatot 
igényelt. 
A beruházási jellegű előirányzat felhasználása érdekében – a Támogatási előirányzat 
változatlansága mellett - a Beruházások és a Felújítások kiemelt előirányzatok között 18,6 millió Ft 
összegű előirányzat-átcsoportosítás vált szükségessé. 
 
A Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata nem tartalmazta 
teljes körűen a járulékköteles személyi juttatások járulék vonzatának fedezetét. Mindezek révén 
22,8 millió Ft hiány keletkezett, amelyet döntően a személyi juttatásokon keletkezett 
megtakarításból finanszírozott az intézmény.   
A 2013. december hónapban kifizetett, és a személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó főkönyvi 
számlán nyilvántartott hóközi kifizetések nettó összegét a havi feladás(ok)nak megfelelően 
kiadásként el kellett elszámolni, a bruttó és a nettó összeg közötti különbözetet, illetve a 
munkaadókat terhelő járulékok összegét tárgyévet terhelő kötelezettségvállalásként kellett 
nyilvántartásba venni. 
A kiadások elszámolásához – a korrekciós időszakban - a Személyi juttatások, és a Munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatait érintő előirányzat-
átcsoportosítás korrekciója vált szükségessé. 
 
A Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár és a VP Egészségügyi Központja között - a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott - 
egészségügyi szolgáltatások nyújtására, és azok finanszírozására 2003. április 04-én megkötött 
01E4011602 számú szerződés alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás támogatása címén 
2012. évben 5,3 millió Ft bevétel folyt be. 
 
Az Intézet 2013. március 14-én 3133/03671 számon pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz a Pénzügyőr Zenekar mai magyar fúvósművekből összeállított koncertsorozatának 
megrendezésére. Az Előadó-Művészet Kollégiuma 008/31/13 számú döntése alapján 0,3 millió ezer 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a fenti cél megvalósítására. A támogatás 
2013. szeptember 6-én került jóváírásra a NAV KEKI előirányzat-felhasználási keretszámláján. 
 
Az árvízi védekezési és helyreállítási feladatok költségének megtérítésére az előfinanszírozásként 
biztosított 0,9 millió Ft támogatásértékű működési bevételt az Intézet saját hatáskörben 
előirányzatosította. 
 
Személyi juttatások 
 
A Személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata 1.264,6 millió Ft. 
A kiadási előirányzat a Kormány hatáskörében végrehajtott 20,6 millió Ft, illetve az Irányító 
szervi hatáskörben végrehajtott 298,0 millió Ft összegű előirányzat-növelés, valamint az Intézményi 
hatáskörben végrehajtott -4,7 millió Ft összegű előirányzat-módosítás eredőjeként összességében 
313,9 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzat 1.578,5 millió Ft, a beszámolási időszak 
fordulónapján kimutatott teljesítés 1.576,1 millió Ft, mely a módosított előirányzat 99,8 %-a.  
 
Az előirányzaton realizált megtakarítás a megüresedő álláshelyek ütemezett feltöltéséből, a tartósan 
távollévő foglalkoztatottak helyettesítése során az alacsonyabb összegű bérkiáramlásból, illetve az 
üres álláshelyekre történő felvételek során elért megtakarításokból tevődött össze. 
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A megüresedő álláshelyek betöltése során a NAV KEKI szembesült azon problémával, hogy a II. 
besorolási osztályba tartozó munkakör tekintetében a NAV tv. rendelkezései alapján fizethető 
illetmény sokszor nem versenyképes a piacon. Így szinte lehetetlen több éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező munkatárs felvétele. Ebből következően jellemzően ezen álláshelyek betöltése csak 
pályakezdő fiatalokkal volt lehetséges. 
 
A NAV-on belüli áthelyezések tekintetében jelentős hátránya a NAV KEKI-nek, hogy központi 
szervi státusza ellenére az illetménykiegészítés mértéke indokolatlanul 10, illetve 5 százalékponttal 
alacsonyabb, mint a NAV egyéb központi szerveinél.  
 
 
Rendszeres személyi juttatások 
 
A Rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 1.079,8 millió Ft, a módosított előirányzat 
1.037,1 millió Ft, a teljesítés 1.036,4 millió Ft.  
A Rendszeres személyi juttatások 74%-át (767,2 millió Ft-ot) az alapilletmények, 19,3%-át (200,4 
millió Ft) az illetménykiegészítések tették ki. 
A nyelvpótlék és az egyéb kötelező illetménypótlékok összege 57,9 millió Ft. 
A részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása címén 10,9 millió Ft 
kifizetésére került sor. 
 
Nem rendszeres személyi juttatások 
 
A Nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 92,2 millió Ft, a módosított előirányzat 
412,2 millió Ft, a teljesítés 411,1 millió Ft.  
 
Az előirányzaton belül került elszámolásra a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációja, melynek átlagos összege a teljes állományra vetítve 4.767,-Ft/fő/hó. A 
2012. évhez képest (5.643 Ft/fő/hó) ez csökkenést jelent, mely a jogosultsági feltételek változására, 
az új belépők jogosultságának változására vezethető vissza.  
 
A foglalkoztatottak kiemelkedő munkavégzésének elismerését jelentette a feltételhez kötött 
személyi juttatás összesen 265,0 millió Ft összegben. 
 
A NAV KEKI foglalkoztatottai részére 2013. évben is biztosításra került a cafetéria rendszer 
keretén belül bruttó 200.000 Ft/fő/év összeg, melynek keretében legnépszerűbb juttatás az Erzsébet 
utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlája (31,6 millió Ft összeggel) és a helyi 
bérlet térítés (8,6 millió Ft összeggel) voltak. 
 
Közigazgatási alapvizsga letételének kötelezettségét 22 fő teljesített, míg közigazgatási szakvizsga 
kötelezettségét 31 fő kezdte meg és ebből 29 fő teljesítette vizsga kötelezettségét év végéig. 2013. 
évben mindössze 4 fő ügykezelőt érintett az ügykezelői alapvizsga, amelyet sikeresen teljesítettek. 
 
Külső személyi juttatások 
 
Külső személyi juttatások terhére kerültek elszámolásra a képzési szakterület működéséhez 
szükséges oktatói megbízási szerződések, tananyag rendelkezésre állásához szükséges szerzői díjak 
(85,2%), valamit az üdültetési szakterületen a szezonális jelleg miatt jelentkező többletfeladatok 
teljesítése érdekében kötött megbízási szerződések ellenértéke. Az eredeti előirányzat 92,6 millió 
Ft-os összege az év folyamán 36,6 millió Ft-tal megemelésre került, míg a teljesítés 128,7 millió Ft 
összegben realizálódott. 
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
 
A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2013. évi eredeti előirányzata 322,2 
millió Ft, a módosított előirányzat 448,4 millió Ft, a teljesítés 446,8 millió Ft (a módosított 
előirányzat 99,7%-a). 
 
A NAV KEKI viszonylatában kiemelést érdemel, hogy itt kerül elszámolásra a képzési szakterület 
által szervezett továbbképzések során a résztvevők térítésmentes étkeztetése, az éttermekben a NAV 
alkalmazottak részére biztosított kedvezmény, valamint az üdültetés során biztosított kedvezmények 
után jogszabály szerint fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege. 
 
A jogosultsági feltételek év közbeni módosulása miatt a keletkező hiány finanszírozására a 24,7 
millió Ft átcsoportosítása vált szükségessé. 
 
Dologi kiadások 

 
A Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 661,1 millió Ft volt. 
 
A Dologi kiadási előirányzat az Irányító szervi hatáskörben végrehajtott 160,7 millió Ft összegű 
előirányzat-növelés, valamint az Intézményi hatáskörben végrehajtott 60,9 millió Ft összegű 
előirányzat-módosítás eredőjeként összességében 221,6 millió Ft-tal növekedett. 
 
A módosított előirányzat 882,7 millió Ft, a beszámolási időszak fordulónapján kimutatott 
teljesítés 806,1 millió Ft, mely a módosított előirányzat 91,3%-a.  

-  
Készletbeszerzések (nettó költségek alapján) 
 
A készletbeszerzések 2013. évi eredeti előirányzata 132,3 millió Ft, a 199,3 millió Ft módosított 
előirányzattal szemben a teljesítés 169 millió Ft (84,8%), melyből 24,7 millió Ft az előző évi 
maradvány terhére teljesült. 
 
A készletbeszerzéseken belül meghatározó az élelmiszer beszerzés részaránya (75,7 millió Ft), ami 
a NAV KEKI által üzemeltetett büfékben, éttermekben az a’la carte rendszerű kedvezményes 
étkezéssel, rendezvények, állófogadások lebonyolításával, reprezentációs feladatok 
ellátásával,magánszemélyek, valamint külső szervezetek részére éttermi szolgáltatások nyújtásával, 
munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos hideg élelmiszer és főzési alapanyag beszerzés címén merült 
fel. 
 
Az egészségügyi szakterület feladatellátása során felhasznált gyógyszerek beszerzésére 2,0 millió 
Ft, a laboratóriumi, és egyéb gyógyászati célú eszközök működtetéséhez szükséges vegyszerek, 
reagensek beszerzésére 1,4 millió Ft-ot fordított a NAV KEKI. 

 
Az irodaszer, nyomtatvány beszerzése címén elszámolt kiadás 6,4 millió Ft. 
 
A könyv, közlöny, és folyóirat és egyéb információhordozó jogcímen teljesített 2,1 millió Ft kiadás 
döntően a szakmai tevékenységhez szükséges szaklapok, folyóiratok ellenértékét tartalmazza. 
 
Tüzelőanyag beszerzés címén 1,6 millió Ft kiadás merült fel, ezen belül a Bakonszeg, Remete-tó 
üdülő tartályos PB-gáz beszerzése (1,5 millió Ft), illetve az üdülőkben tüzifa, PB-gáz beszerzése 
került elszámolásra. 
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A NAV KEKI kezelésében 14 db benzinüzemű, és 13 db dízelüzemű személygépjármű van. A 
járművek összes futásteljesítménye 2013. évben 464.569 km volt, ebből a benzinüzemű 
személygépjárművek futásteljesítménye 243.071 km, míg dízelüzemű személygépjárművek 
futásteljesítménye 221.498 km volt. A MAN típusú autóbusz futásteljesítménye elérte a 35.508 km-
t. A hajtó- és kenőanyag címen teljesített kifizetés összege 15,9 millió Ft. 
 
Az Intézet laboratóriumában működő haematológiai, kémiai és egyéb automatákhoz reagensek, 
vegyszerek beszerzése, továbbá a fogyóanyagok költsége 10,9 millió Ft-ot tett ki, a mosogatógépek 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges speciális anyagok értéke 0,4 millió Ft.  
 
A kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése jogcímen felmerült 15,0 millió Ft kiadás 
döntő része (9,3 millió Ft) az előző évről áthúzódó kötelezettségekből adódik. 

- A Pénzügyőr Zenekar 4,1 millió Ft bekerülési költséggel új díszegyenruhát kapott, a 
beszerzés szintén az előző évről húzódott át. A munkaruha, védőruha költsége 0,3 millió Ft.  

- Az egyéb anyagbeszerzés címén teljesített 32,9 millió Ft kiadásból jelentősebb kiadás az 
egyéb árubeszerzés (büfék, éttermek üdítőital, szeszesital beszerzése) 9,5 millió Ft, az 
üdülők, vendéglátó-ipari egységek, illetve az oktatási célú és egyéb ingatlanok tisztítószer 
igénye 8,8 millió Ft, és az egyéb készletbeszerzés 10,0 millió Ft összegben. 

Kommunikációs szolgáltatások (nettó költségek alapján) 

 
A kommunikációs szolgáltatások 2013. évi eredeti előirányzata 10,7 millió Ft, a módosított 
előirányzat és a teljesítés 11,4 millió Ft. 
 
Az Intézet 63 db üzleti fővonallal, továbbá az Invitel Zrt. szolgáltatási körzetében 3 db analóg 
előfizetéssel rendelkezik. A mobiltelefon előfizetések száma 61 db (Partner 3 díjcsomag). A nem 
adatátviteli célú távközlési díjak címén felmerült kiadás 4,0 millió Ft.  
 
A szerv 9 objektumban rendelkezik internet előfizetéssel, az előfizetési díjak éves összege 0,7 
millió Ft. 

 
A NAV KEKI az által üzemeltetett üdülőkben, és az oktatási célú objektumokban igénybevett 
kábeltelevízió előfizetések (13 db) szolgáltatási díjára 2,9 millió Ft kifizetést teljesített. 

 
Az informatikai rendszerek működtetésével összefüggésben, illetve az ezekhez kapcsolódó, 
szerződés szerint végzett külső szolgáltatások keretében az ÁBPE tanfolyam menedzselő rendszer 
költsége címén 0,8 millió Ft, az Infomix Kft által üzemeltetett IxLAB laboratóriumi, Visual Ixamb 
és Visual Ixdoki háziorvosi, Visual Ixfer és Visual Ixfer mobil praxis foglalkozás-egészségügyi 
rendszerek éves üzemeltetésére 2,7 millió Ft kiadás merült fel. A beruházási terület által az építési 
szakipari munkák tervezésére alkalmazott TERC program hardverkulcsának éves frissítése 0,1 
millió Ft költségigénnyel jár. 
 
Szolgáltatási kiadások (nettó költségek alapján) 
 
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 274,0 millió Ft, a módosított előirányzat 373,9 millió 
Ft, a teljesítés 353,8 millió Ft (94,6%). Az előző évi maradvány terhére teljesített kifizetés 9,8 
millió Ft. 
Az Intézet által üzemeltetett oktatási, illetve üdültetési célú ingatlanok közüzemi, illetve műszaki 
üzemeltetési (nettó) költségei meghaladják a szerv költségvetésének 40%-át. A jelentősebb kiadási 
jogcímeken az alábbi kifizetések teljesültek: 
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A NAV KEKI objektumai közül 5 ingatlan földgázzal való ellátása érdekében a Fővárosi 
Gázművek Zrt-vel 2012. június 06-án került aláírásra a szabadpiaci, teljes ellátású földgáz 
kereskedelmi szerződés, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 20 m3/h feletti fogyasztással 
rendelkező objektumai számára biztosítja az energia szolgáltatását. A szerződés 1 év időtartamra 
2013. július 01-ig szólt.  
A 2013. évben a NAV KEKI a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve az 
egyetemes szolgáltatási szerződések keretében 20 objektumban 376 ezer m3 vezetékes földgázt 
használt fel. A felmerült költség 50,1 millió Ft volt.  
 
A 2013. évben a NAV KEKI a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve az 
egyetemes szolgáltatási szerződések keretében 28 objektumban a felhasznált 976 MWh 
villamosenergia ellenértékeként felmerült költség 37,6 millió Ft volt.  
 
A NAV KEKI ingatlanai közül a Fővárosban a Budapest, Harmat utcai Pénzügyőr Iskolában, illetve 
a Budapest, Teve utcában, vidéken a Siófok, Fő tér 5. szám alatti üdülőben működik 
távhőszolgáltatás. A felhasznált energiamennyiség 4.056 GJ, a felmerült kiadás 30,7 millió Ft volt. 
 
A 2013. évben felhasznált ivóvíz mennyisége 23.471 m3, a víz- és csatornadíj címén teljesített 
kifizetés 16,2 millió Ft. 
 
A Budapest, Királyok útja 319. szám alatti Oktatási Központ üzemeltetési, takarítási, 
épületgépészeti karbantartási, mosatási, hulladékkezelési feladatait a Super Komfort Kft. látja el. 
A szerződésben foglalt szolgáltatások ellenértéke 79,8 millió Ft. 
  
A NAV KEKI egyes budapesti és Budapest környéki (5 db) ingatlanjainak műszaki üzemeltetését, 
állagmegóvását, gondnoki feladatainak ellátását, a biztonságtechnikai berendezések, rendszerek 
tervszerű és folyamatos karbantartását, a gyorsszolgálati üzemzavar elhárítást és az egyéb eseti 
munkákat a 2011. november 9-én kelt Vállalkozási szerződés alapján a DALKIA Energia Zrt. 
végzi. A 2013. évben a szerződés keretében a komplex üzemeltetési feladatokra 31,3 millió Ft, eseti 
karbantartási munkákra 17,4 millió Ft kifizetés teljesült. 

 
Az egészségügyi Koncepció 10 fős (5 fő szakorvos, 5 fő szakasszisztens) létszámigényt vázolt fel. 
Mivel a többletlétszám jóváhagyására nem volt lehetőség, a koncepciótól várt előnyök csak részben 
érvényesülhetnek. 
Ennek egyik vetülete, hogy a járóbeteg szakellátás több területén külső szolgáltató igénybevétele 
vált szükségessé. A foglalkozás-egészségügyi alapellátás, szemészet, nőgyógyászat, reumatológia, 
fogorvosi ellátás biztosítása érdekében megkötött szerződésekre 25,6 millió Ft kiadás teljesült. 
 
A Magyar Államkincstár által végzett pénzügyi szolgáltatások (előirányzat-felhasználási 
keretszámla vezetése, postautalvány díja) költsége 4,1 millió Ft.  
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény rendelkezése alapján 2013. január 
1-jétől bevezetett pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a Kincstár által nyújtott 
pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjed. A felmerült kiadás 2,0 millió Ft. 
 
Működési célú általános forgalmi adó 

 
A működési célú általános forgalmi adó kiadások eredeti előirányzata 136,1 millió Ft, a módosított 
előirányzat 176 millió Ft, teljesítés 160,5 millió Ft.  
A kiadási jogcímen belül a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 140,2 millió 
Ft, melyből a termék, szolgáltatás beszerzési árába beszámító általános forgalmi adó 99,7 millió Ft, 
a termék, szolgáltatás beszerzési árába be nem számító általános forgalmi adó 40,5 millió Ft. 
A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 20,2 millió Ft. 
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A dologi kiadások áfa-adóalapja 557,7 millió Ft, ebből a 27%-os kulcsú áfa-adóalap 497,7 millió Ft, 
a 18%-os kulcsú áfa-adóalap 21,2 millió Ft, az 5%-os kulcsú áfa-adóalap 38,8 millió Ft. 

 
 

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 
 

A Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 3,7 millió Ft, a 
módosított előirányzat 1,6 millió Ft, a teljesítés 1,6 millió Ft.  
 
A belföldi kiküldetés soron elszámolt 1,2 millió Ft kiadás a saját gépjármű szolgálati célú 
használatával összefüggő, illetve az egyéb belföldi kiküldetéssel, és a munkavégzéssel összefüggő 
költségtérítés. 
 
A vezetői reprezentációval összefüggő kiadás 0,2 millió Ft, a 2013. október 23-i ünnepi koncert 
terembérlete szintén 0,2 millió Ft. 
 
Egyéb dologi kiadások 
 
Az Egyéb dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 57,2 millió Ft, a módosított előirányzat 
48,7 millió Ft, a teljesítés 46,7 millió Ft (a módosított előirányzat 95,9 %-a). 
 
Az Egyéb dologi kiadások jogcímen belül a Szakmai továbbképzés, értekezlet főkönyvi számla 
teljesítése a meghatározó. Az Adóügyi és a Pénzügyőri Iskola képzésein a hallgatók részére 
térítésmentesen biztosított ellátás, valamint az elhelyezés, szállás költségére 31,8 millió Ft kifizetés 
teljesült. 
 
Az Egyéb dologi kiadások főkönyvi számlán elszámolt 14,6 millió Ft jellemzően a 2013. évi 
sportnaptár és a rendezvényterv megvalósításával, valamint a külföldi csereüdültetéssel összefüggő 
kiadásokat tartalmazza. Az Erzsébet-utalvány kezelési költsége, és a beváltás díja címén 0,8 millió 
Ft kiadás merült fel. 
 
Adók, díjak, egyéb befizetések 

 
Az Adók, díjak, befizetések 2013. évi eredeti előirányzata 31,5 millió Ft, a módosított előirányzat 
40,5 millió Ft, a teljesítés 37,5 millió Ft (a módosított előirányzat 92,6 %-a). 
 
A Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fedezetére 25,1 millió Ft eredeti 
előirányzat állt rendelkezésre, mely az év folyamán 33,1 millió Ft-ra módosult. A teljesítés 30,7 
millió Ft-ban realizálódott.  
 
A NAV KEKI tevékenységi köréből adódóan a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség 70%-át az oktatási szakterület által a NAV alkalmazottainak szervezett képzéseken 
biztosított ingyenes étkeztetés után keletkezett adókötelezettség teszi ki. Az előző évben az oktatás 
területén az étkeztetés tekintetében egységes szabályozás jött létre, vagyis az Adóügyi Iskolához 
hasonlóan a Pénzügyőri Iskolára beiskolázott alkalmazottak számára is ingyenessé vált az 
étkeztetés.  
A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség 7,1%-át képezi az üdültetés során a NAV 
alkalmazottak gyermekei számára biztosított kedvezmény utáni adóteher, és 7,1%-át teszi ki a NAV 
KEKI által üzemeltett éttermekben az alkalmazottak részére biztosított kedvezmény adóterhe. 
A fennmaradó 15,8%-ot a sport tevékenység, az egyes kulturális rendezvények és a vezetői 
reprezentáció utáni adókötelezettség teszi ki. 
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Nemzetközi tagsági díjak 
 
A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum a Nemzetközi Vámmúzeumok Szövetsége (IACM) 
tagja. A 2013. évi tagsági díj 100 euro (0,03millió Ft) volt. 

 
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 

 
A 2011. évi CLVI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXXII. törvény értelmében 2012. évtől a fenti 
gépjárművek adója is teljesítmény alapúvá vált, ezen kívül szempont az autó környezetvédelmi 
osztályba sorolása is. Az adófizetési kötelezettség 14 db gépjármű után merült fel, melynek (három 
negyedévi) költsége 1,4 millió Ft. A külföldi csereüdültetéssel összefüggésben a NAV KEKI-t 
terhelő idegenforgalmi adó, illetve az áfa-bevallás önellenőrzési pótléka címén 0,2 millió Ft kiadás 
merült fel. 
 
Díjak, egyéb befizetések 

 
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény előírásai alapján a 
szakorvosok és a klinikai pszichológus részére a Magyar Orvosi Kamarai tagság, illetve az 
egészségügyi szolgálat munkatársai részére a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság 
kötelező, melyet a 2003/2012/65. számú Szabályzat 4.2 c) pont alapján a NAV KEKI átvállalt (0,4 
millió Ft). 
 
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM rendelet 
módosítása következtében 2012. február 1-től az autópályák, valamint a díjköteles útszakaszok 
díjmentes használatára – előzetes bejelentést követően – kizárólag a NAV megkülönböztető 
jelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművei jogosultak. A mentességet nem élvező gépjárművek 
utáni fizetési kötelezettség az üzembentartó szerv költségvetését terheli. A 2013. évi fizetési 
kötelezettség 0,6 millió Ft + áfa. 
 
A szerzői jogdíjról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 92/H. § (1) alapján a közös jogkezelő egyesület 
(ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület) részére az irodalmi és zeneművek nem 
színpadi nyilvános előadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének (pl.: gépzene-felhasználás) 
engedélyezése fejében szerzői és szomszédos jogi jogdíjat kell fizetni. 
A felmerült kiadás 1,5 millió Ft + áfa. 
 
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 

 
Az Egyéb működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata és teljesítése 0,3 millió Ft, 
amely az üdülőkben 2012. év végén beszedett idegenforgalmi adó bevételek tárgyévi 
továbbutalásából adódott.  

 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Beruházási kiadások 

 
A NAV KEKI 2013. évben a beruházási kiadások kiemelt előirányzatán eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett.  
Év közben az Irányító szervi hatáskörben végrehajtott 115,4 millió Ft összegű előirányzat-
növekedés, illetve az Intézményi hatáskörben végrehajtott 32,1 millió Ft előirányzat-módosítás 
eredőjeként a Beruházások előirányzata 147,5 millió Ft-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 104,9 
millió Ft. 

 

2360



 
 

 
A 2013. évi beruházási tervben foglalt feladatok végrehajtása 

 
adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Beruházás megnevezése 
Jóváhagyott 

terv 
Módosított 

terv 

Informatikai beruházások   
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások  31,8 39,5 
Irodatechnikai eszközök bővítése, cseréje 1,3 1,0 
Egyéb gépek, berendezések beszerzése 9,7 23,4 
Bútorbeszerzés   
Járműbeszerzés  9,5 7,3 
Immateriális javak vásárlása  0,5 
Intézményi beruházás összesen: 52,3 71,7 

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi Beruházási és felújítási terve alapján a NAV KEKI 
részére 100,0 millió Ft felhalmozási előirányzat került jóváhagyásra, melyből a Beruházások 
kiemelt előirányzatra 52,3 millió Ft előirányzatot igényelt az Intézet. 
A felhalmozási jellegű támogatás teljes összegével a Beruházások kiemelt előirányzata került 
módosításra. 
A módosított beruházási terv főösszege 71,7 millió Ft, melyből 29,0 millió Ft kifizetése történt 
meg. 
 
Immateriális javak vásárlása, létesítése 
 
Az Immateriális javak körében - az előző évi maradvány terhére - foglakozás-egészségügyi, valamint 
pszichológiai tesztek elkészítését és kiértékelését biztosító szoftverek kerültek beszerzésre 2,1 millió Ft 
összegben. 
 
Ingatlanok vásárlása, létesítése 

 
Teljes körűen megújult, és funkcionálisan modernizálásra került a Budapest, Pasaréti úti 
sportkomplexum éttermének söntése 7 millió Ft összegben, valamint 6,3 millió Ft bekerülési 
költséggel a létesítmény labdarúgópályája edzésszintű megvilágítást kaphatott. 

 
Az Intézet Budapest, Teve utcai székhelyén folyó szakmai képzési feladatok zavartalan 
végrehajtása érdekében a korábban kialakított két oktatóterem hatékonyabb légcseréjét biztosító 
klímatechnikai munkák valósultak meg 2,8 millió Ft értékben. 

 
A fenti munkák finanszírozási forrása a 2013. évi költségvetési előirányzat volt. 

 
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 

 
Az egyéb gépek berendezések és felszerelések vásárlása címén elszámolt 79,6 millió Ft kiadásból 
73,8 millió Ft az előző évről áthúzódó kifizetésekkel összefüggő kiadás  

 
A 2013. évi beruházási terv 
• a NAV KEKI feladatkörébe tartozik a munkahelyi étkeztetés biztosítása, a jogszabályban előírt 

feltételek szerinti elvégzése nagy értékű konyhai eszközök – ipari mosógép, mélyhűtő, 
nagyüzemi konyhagépek – beszerzését indokolta (1,7 millió Ft); 

• a Budapest, Pasaréti úti sporttelep zöldterületének ápolási munkáira nagyteljesítményű fűnyíró 
traktor, valamint bozótvágó és szegélynyíró beszerzése valósult meg (1,4 millió Ft); 

• a Budapest, Királyok úti objektum medencéjének rekonstrukciójához kapcsolódóan medence 
porszívó és vegyszeradagoló beszerzése vált szükségessé (0,7 millió Ft); 
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• a Pasaréti Sportklubba, a bajai és a mátrafüredi üdülőbe pingpong asztalok kerültek beszerzésre 
(0,5 millió Ft),  

• a 2012. évben megkezdett közbeszerzési eljárás eredményeként a Pénzügyőr Zenekar részére – 
az előző évi maradvány terhére – jelentős volumenű hangszerbeszerzés valósult meg. Az 
opcionális lehetőséggel élve további 1 db trombita beszerzése, valamint a közbeszerzési 
hirdetmény közzétételi díja a tárgyévi előirányzat terhére került elszámolásra (1,1 millió Ft), az 
egészségügyi szakterület részére az orvosi rendelőbe 0,2 millió Ft értékű bútorbeszerzésre 
került sor.   

• a miskolc-tapolcai üdülőben a televíziós fejállomás kiépítése 0,2 millió Ft költségigénnyel járt.  
 
Előző évi maradvány 
• a Pénzügyőr Zenekar részére 45,3 millió Ft értékben került sor hangszerek beszerzésre, 

lehetővé téve az hangszerállomány bővítését és megújítását; 
• a NAV külső környezetéből, valamint más szervezeteiből érkezett munkatársak informatikai 

eszközellátásának biztosítása a tartalékok kimerülésével járt 2012. évben. Ezt a problémát 
részben orvosolta a számítástechnikai eszközök 2013. évi 15,1 millió Ft összegű beszerzése, 

• az egészségügyi koncepció megvalósításának infrastrukturális hátterét biztosította az ADVIA 
haematológiai automata, fizikoterápiás és egyéb orvosi eszközök vásárlása (12,7 millió Ft); 

• a Budapest, Királyok útján, és a Harmat utcában a televíziós fejállomás kiépítésének költsége 
0,7 millió Ft volt.  

 
Járművek vásárlása 

 
Az Intézet szállító kapacitásának javulását eredményezte a 7,3 millió Ft összegben beszerzett 
OPEL Movano tehergépkocsi. 

 
Felújítások 
 
A NAV KEKI 2013. évben a Felújítások kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi Beruházási és felújítási terve alapján a NAV 
KEKI 47,7 millió Ft előirányzatot igényelt. A felhalmozási jellegű támogatás teljes összegével a 
Beruházások kiemelt előirányzata került módosításra, a tervezett munkák finanszírozási forrása 
intézményi hatáskörben került rendezésre. 
Év közben az Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás révén a Felújítások 
előirányzata 33,2 millió Ft-ra módosult, amely pénzügyileg teljesült. 
A 33,2 millió Ft összegből 26,2 millió Ft a 2013. évi felújítási tervvel, 7,0 millió Ft az előző évről 
áthúzódó kötelezettséggel kapcsolatos. 
 
A Felújítási tervben foglaltak megvalósulása: 

• a Csopak, Szépkilátó utcai üdülő tetőhéjazatának cseréje az esőzések esetén előforduló 
beázások miatt vált szükségessé (4,0 millió Ft); 

• a Budapest, Királyok útján lévő Oktatási Központ területén elhelyezkedő csónakház felső 
szintjének teljes – építészet és gépészeti – rekonstrukciója 14,6 millió Ft összegben valósult 
meg; 

• a Budapest, Királyok útján lévő Oktatási Központ területén ismételten üzembe helyezésre 
került úszómedence fedése 7,6 millió Ft értékű kiadást jelentett. 

 
Előző évi maradvány felhasználása: 

• a Verőce, Árpád út 62. számú ingatlan Duna-parti támfalának, valamint a homlokzati erkély 
felújításának tervezési munkáinak költsége 1,3 millió Ft;  
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• a Budapest, Királyok útján lévő Oktatási Központ  uszodaépülete a 2006-ban történt tűzeset 
következtében megsemmisült. Az azóta használaton kívül lévő medence helyreállítási munkái 
– burkolat felújítás, támfal kiépítés költsége 5,7 millió Ft. 

 
Egyéb felhalmozási kiadások 

 
Az egyéb felhalmozási kiadások címén a NAV KEKI előirányzattal nem rendelkezett, kifizetést 
nem teljesített. 
 
Kiadások szakfeladatok szerint 
 
Az év során teljesített kiadások 92,1 %-a (2.734,5 millió Ft) hét szakfeladattal kapcsolatban 
merült fel, amelyek egyben az Intézet elsődleges feladatait jelentik. A további 17 szakfeladaton a 
kiadások mindössze 7,9 %-a (232,9 millió Ft) került elszámolásra. 
A feladatok közül kiemelkedő az üdülői szálláshely-szolgáltatás, a kötelező felkészítő képzések, 
foglalkozás-egészségügyi alapellátás, és a szakirányú továbbképzés aránya, együttesen az 
összkiadás 59,8 %-át teszik ki.  
 
Bevételi előirányzatok 

 
A Költségvetési törvény a NAV KEKI Intézményi működési bevételei 2013. évi eredeti 
előirányzatát - az előző évek előirányzatához képest 45,0 millió Ft-tal csökkentett összegben – 
250,9 millió Ft-ban állapította meg. 
A bevételi előirányzat csökkentése, és támogatással való ellentételezése a szerv gazdálkodását 
stabilizálta, a NAV KEKI ugyanakkor a tárgyévben kiemelt feladatként kezelte a rendelkezésre álló 
kapacitások jobb kihasználását, és a bevételi források feltárását. 
 
Működési költségvetés bevételei 

 
Intézményi működési bevételek 

 
Az Intézményi működési bevételek módosított előirányzata 268,9 millió Ft, a teljesítés 270,4 millió 
Ft (100,6 %). 
 
A megtett intézkedések eredményeként az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel 
keletkezéséhez az alábbi tényezők járultak hozzá. 

• Az alaptevékenység (ideértve a szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet is) 
ellátása során nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek meghatározó részét az 
üdülőhelyi szolgáltatás, az éttermi, mozgó vendéglátás, valamint a munkahelyi étkezetésből 
származó bevételek képezték. 
A Széchenyi Pihenőkártya, és a bankkártya elfogadás lehetőségét és feltételeit tartalmazó, az 
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. - NAV KEKI közötti szerződés 2013. május hónapban került 
véglegesítésre. A kártyaelfogadó terminálok telepítését, és a kísérleti üzemet követően a 
fenti, készpénzkímélő fizetési módok teljes körű alkalmazásra 2013. július 1-ét követően 
nyílt lehetőség. 
A Budapest, Királyok útja 319. szám alatti Oktatási Központban lévő étterem és büfé 
üzemeltetését a külső szolgáltatótól (Buda-Pingvin Kft) az Intézet 2012. év végén vette át. A 
szolgáltatás magasabb színvonala a bevételekben is éreztette hatását. 

• A NAV KEKI üzemeltetésében lévő „ellátás nélküli” üdülő esetében a főszezonban a 
kapacitás kihasználtság 7,1 %-kal haladta meg az előző évit. Kiemelkedő növekedés 
figyelhető meg Bakonszeg, Balatonfüred (mind a Kosztolányi, mind a Kéthly utcai 
üdülőben), Hajdúszoboszló, Siófok, Miskolc-Tapolca továbbá Ráróspuszta esetében.  
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A verőcei Oktatási Központban, és a bajai üdülőben a június elején bekövetkezett dunai-
árvízi helyzet miatt a már kiadott beutalókat vissza kellett vonni.  
A hévízi Gyógyház mind a beutalást kérők, mind a NAV szervezeti egységek részéről 
jelentős vonzerővel bír, a kihasználtság és a realizált bevétel – a térítési díjak minimális 
mértékű emelése mellett - nagyságrenddel haladja meg a korábbi évek teljesítését. 

 
A NAV KEKI a 2013. december 19-én kelt, 1479351767 számú levelében az Intézményi működési 
bevételei eredeti előirányzatot meghaladó többlete, illetve az év végéig várható többletbevételei 
előirányzatosítását kezdeményezte 18 millió Ft összegben.  
 
A NAV KH Fejezeti Főosztálya – irányító szervi hatáskörben – a kért előirányzat-módosítást 
jóváhagyta, melyről 2013. december 30-án tájékoztatta NAV KEKI-t. 
Az Intézményi működési bevételek teljesítése az - irányító szervi hatáskörben - módosított bevételi 
előirányzatot (268,9 millió Ft-ot) 1,5 millió Ft-tal haladta meg.  
 
Az Intézményi működési bevételek közel 50%-át (133,1 millió Ft) az üdültetéssel és a vendéglátói 
tevékenységgel összefüggő bevételek teszik ki. A Pasaréti Sport Klub bevétele 42,6 millió Ft, a 
jogosultak által igénybe vett kedvezmény 4,2 millió Ft. A Pénzügyőr Klub bevétele 12,9 millió Ft, a 
kedvezmény összege 0,9 millió Ft 
 
Az egészségügyi szolgáltatással összefüggő bevételek címén elszámolt 1,8 millió Ft bevétel a 
vezetői engedélyek meghosszabbításának díja. 
 
Az egyéb sajátos bevétel címén befolyt 25,7 millió Ft-ból16,3 millió Ft az ÁBPE-képzések térítési 
díja, 6,7 millió Ft a Pasaréti teniszpályák működéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj bevétel. A 
Pénzügyőr Zenekar fellépései 1,6 millió Ft bevételt eredményeztek. 
 
A NAV KEKI vagyonkezelésében lévő ingatlanok (teniszpálya, büfé, italautomata elhelyezése, 
lakás) bérbeadásából származó bevétel 7,7 millió Ft. 
 
A szolgálati gépjárművek igénybevételéért 3,8 millió Ft térítési díjat fizettek az igénybevevők, 
melyből a legjelentősebb tétel a MAN autóbusz használatáért befolyt bevétel. 
 
Az Alkalmazottak térítésének bevétele 51,3 millió Ft, ami döntően az üdültetéssel kapcsolatos 
bevételekből, és az Étkezde bevételéből ered. 
 
A NAV KEKI alkalmazottainak különböző jogcímen 0,9 millió Ft kártérítési kötelezettsége 
keletkezett, illetve teljesült. 
 
A Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó bevétele 49,7 millió Ft.  
 
Támogatás értékű bevételek 

 
Támogatás értékű működési bevételek 
 
Az elkülönített állami pénzalapoktól (társadalombiztosítás, kulturális alap) a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás támogatása címén kötött szerződés alapján 5,4 millió Ft, a „Mai magyar 
fúvószene” címmel fúvószenei hangverseny megvalósítására 0,3 millió Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesült a NAV KEKI. 
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Bevételek szakfeladatok szerint 
 
Az év során realizált bevételek 87,6 %-a (242,9 millió Ft) négy szakfeladattal kapcsolatban 
merült fel. 
A feladatok közül kiemelkedő az üdülői szálláshely-szolgáltatás, és az éttermi mozgó vendéglátás 
bevételének aránya, együttesen az összbevétel 75,1 %-át teszik ki.  
 
Támogatások 

 
Működési költségvetés támogatása  
 
A működési költségvetés támogatásának eredeti előirányzata 1.997,0 millió Ft, a módosított 
előirányzat, és a teljesítés 2.577,3 millió Ft.  

 
Felhalmozási költségvetés támogatása 
 
A felhalmozási kiadások támogatására év közben 97,9 millió Ft többletforrást hagyott jóvá az 
irányító szerv. 
 
Felhalmozási bevételek 

 
A NAV KEKI 2013. évi költségvetésében felhalmozási jellegű bevétel nem keletkezett. 

 
Előirányzat-maradvány 

 
2012. évi előirányzat-maradvány: 

 
A NAV KEKI 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 140,0 millió Ft. Az előirányzat-
maradvány terhére a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton képződött összesen 0,2 millió Ft kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványösszeg önrevízió alapján befizetésre került (a befizetést a Dologi kiadások 
kiemelt előirányzaton számolta el a NAV KEKI). 
A 139,8 millió Ft felhasználható előirányzat-maradvány terhére a kifizetések 2013. június 30-ig 
teljesültek. 
 

2012. évi előirányzat-maradvány felhasználása 
 

            adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
Maradvány 

összege 
2013. évi 

felhasználás 
Fel nem 
használt 

Személyi juttatások 8,3 8,3 - 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó  

0,3 0,3 - 

Dologi kiadások 48,3 48,3 - 

Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,3 - 

Beruházások 75,8 75,8 - 

Felújítások 7,0 7,0 - 

Összesen: 140,0 140,0 - 
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2013. évi költségvetési maradvány: 
 
A 2013. évi költségvetési maradvány 125 millió Ft, ami 123,1 millió Ft kiadás megtakarításból, és 
1.8 millió Ft bevétel túlteljesítésből keletkezett. A NAV KEKI 2013. évi költségvetési maradványa 
a 2012. évi maradvány (140 millió Ft) 89,3 %-a, amely a működési célú maradvány növekedéséből 
és a felhalmozási célú maradvány csökkenéséből ered. 
 
A költségvetési maradványból 82,3 millió Ft a működési költségvetés, 42,7 millió Ft a 
felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatain képződött. 
Az Intézményi működési bevételek 1,5 millió Ft-tal haladják meg a módosított előirányzatot, míg 
az üdülők igénybevételéhez kapcsolódóan az év utolsó napjaiban befizetett Idegenforgalmi adó 
címén 0,3 millió Ft nem előirányzatosított bevétel képződött.  
 
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának finanszírozására 
jóváhagyott támogatásból a személyi juttatás és járulék fel nem használt összege (0,1 millió Ft) 
önrevízió alapján elvonásra kerül. 
 

A 2013. évi költségvetési maradvány (kötelezettségvállalással terhelt)  
az egyes kiemelt előirányzatokon  

az alábbiak szerint képződött: 
 

             adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat Összeg 

Személyi juttatások 2,4 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

1,6 

Dologi kiadások 76,5 

Egyéb működési célú kiadások 0,3 

Beruházások 42,6 

Felújítások - 

Összesen: 123,4 

 
Ingatlangazdálkodás 

 
Az ingatlangazdálkodás sajátos jellegét egyrészt a széttagoltság (földrajzi elhelyezkedésük alapján 
8 létesítmény Budapesten, a többi Magyarország különböző részein található), másrészt betöltött 
funkciójuk sokszínűsége jelenti: szakmai munkavégzést, oktatást-képzést, egészségügyi ellátást, 
üdülést, sportolást, szabadidő kulturált eltöltését szolgálják. 
 
A NAV KEKI feladata létesítményeinek, objektumainak üzemeltetéssel, fenntartással és műszaki 
fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének ellátása, valamint a működéshez és szakfeladatok 
ellátásához szükséges teljes logisztikai háttér mindenoldalú biztosítása. E tevékenységét árnyalja, 
hogy létesítményei vagyonkezelője a NAV, míg a vagyonkezelői feladatok a NAV KEKI-nél 
jelennek meg. 
 
A fővárosi ingatlanok üzemeltetése közbeszerzési eljárások alapján, üzemeltetési szerződésekkel 
lefedett. A vidéki, alapvetően üdültetési funkciójú objektumok fenntartása eseti, és szükség szerinti 
karbantartásokkal oldható meg, melyek közül a legjelentősebb kapacitással bíró NAV Gyógyház 
saját karbantartói állománnyal rendelkezik, s szükség esetén bevonhatóak a Balaton északi partján 
lévő üdülők fenntartási feladatainak végrehajtásába is. 
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További üzemeltetési probléma adódik a NAV-val közösen használt Budapest, Mátyás utcai és a 
Budapest, Fiumei úti ingatlanok működtetése során abból, hogy a NAV KEKI által használt 
területeken keletkező karbantartási és/vagy egyedi megrendelések tekintetében a NAV által 
megkötött szerződés kihasználása milyen arányban, milyen feltételek mentén és milyen intézkedési 
jogkörben oszlik meg a felek között. 
 
A NAV KEKI jelentős számú ingatlanállománya vonatkozásában elmondható, hogy a szűkös 
erőforrások csak részben teszik lehetővé azon nagyobb költségkihatással járó rekonstrukciós 
munkák elvégzését, melyek elmaradása a további időszakra nézve hatványozottabb kiadási 
szükségességet generál. 
 
A NAV KEKI rendkívüli erőfeszítéseket tesz ingatlanjainak minél költséghatékonyabb 
üzemeltetése, működtetése érdekében ezért pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP), központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai tárgykörében 
meghirdetett vissza nem térítendő támogatásra az Oktatási Központ vonatkozásában mintegy 160 
millió Ft összegben, melyet egyéb preferálási szempontok miatt sajnálatos módon nem sikerült 
elnyerni. 
 
Továbbá 2013. évben két költségcsökkentő, energiahatékonyság növelő projekt beindítására 
került sor, amelyek az előzetes számítások alapján jelentős kiadás csökkenést fognak eredményezni 
az elkövetkező években.   
A Teve utcai székház hőenergiája a Főtáv Zrt-től kerül beszerzésre. A szolgáltatói számlákon 
jelentős költségtétel az alapdíj. Számítások és mérések igazolták, hogy a megállapított alapdíj 
alapján rendelkezésre álló hőteljesítmény értéke magas, mely indokolatlan többlet költséget generál. 
Ezen információk alapján került sor a szerződésmódosításra, így a szolgáltató 2014. január elsejétől 
csökkentett alapdíjat számláz ki a NAV KEKI részére. 
 
A NAV egyik legnagyobb befogadóképességű, a nyári, üdültetési szezonban közkedvelt, nagy 
kihasználtsággal működő üdülője a Balatonfüred, Kosztolányi Dezső utcai ingatlan. Az épület 
jelenleg elektromos energiával, hőtárolós kályhákkal fűtött, ami az egyik legdrágább fűtési 
megoldás. 2013. évben az üdülő energetikai auditja elkészült, így az abban foglalt 
energiaracionalizálási javaslatok megvalósítása érdekében eredményes közbeszerzési eljárás került 
lefolytatásra. Az épület komplex energetikai korszerűsítésének első ütemében az oldalfalak és a 
lapostető hőszigetelésére, valamint a régi, korszerűtlen nyílászárók cseréjére kerül sor. A második 
ütemben kerül kialakításra az épület földgáz üzemű központi fűtése és melegvíz ellátása. 
 
A NAV KEKI az MNV Zrt. felkérése felmérte a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 
kialakításához szükséges  ingatlanainak energetikai paramétereit és energiafelhasználását. 
A döntéshozók számára ezen felmérés adatai szolgálnak majd alapul a középületek 
energiahatékonysági korszerűsítését célzó tervek és intézkedések kidolgozásához.  
 
A vagyongazdálkodás fontos elemeként jelentkező vagyonvédelem NAV KEKI szintű 
szabályozottsága érdekében, a befektetett eszközök és készletek analitikus nyilvántartásának és 
elszámolásának szabályzatába integrálva kerültek rögzítésre mindazon kötelezettségek és feladatok, 
melyek szavatolják a vagyon elszámolhatóságát, ellenőrizhetőségét, valamint védelmét. 
 
A NAV KEKI jogi szakterületének egy, a jogelőd szervtől átvett rendezetlen tulajdonviszonyú 
ingatlan vonatkozásában sikerült eredményesen eljárnia. 
A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (továbbiakban: VPOP) 1994. július 1-jén a 
Szondy Lakatos és Szerelő Ipari Szövetkezettől (a továbbiakban: Szövetkezet) a Verőce, Árpád u. 
62. szám alatti házas ingatlant 37,1 millió Ft vételár ellenében vásárolta meg. Az ingatlan-
nyilvántartásba azonban nem lett bejegyezve a Magyar Állam tulajdonszerzése, tekintettel arra, 
hogy az eredeti adásvételi szerződést a VPOP nem tudta felmutatni.  
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A VPOP 2006. évben külső ügyvédi irodát bízott meg az ingatlan tulajdonjogi sorsának 
rendezésével, ami azonban nem járt eredménnyel.  
A helyzet rendezése érdekében az Intézet egy háromoldalú, Adásvételi szerződést megerősítő, és 
kiegészítő szerződést készített elő. A szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint 
tulajdonosi joggyakorló jóváhagyta. A szerződés 2013. októberében került benyújtásra az illetékes 
Váci Járási Földhivatalhoz, amellyel az Eladó tulajdonjogának törlését, a Magyar Állam 
tulajdonjogának – az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló feltüntetése mellett történő – 
bejegyzését, valamint a NAV, mint vagyonkezelő bejegyzését kérte az Intézet.  
A Földhivatal a 2014. február 11. napján kelt, 43900/2013.10.10. számú határozatával a 
változásokat az ingatlan tulajdoni lapján átvezette.  
 
Az árvízi veszélyhelyzettel kapcsolatos felkészülésben a NAV KEKI is érintett volt, mivel három 
olyan ingatlannal is rendelkezik, melyek közvetlenül a Duna-partján helyezkednek el. Ezek közül 
preventív védekezési feladatokat kellett ellátni a Királyok úti Oktatási Központ, a verőcei 
pihenőház, valamint a Baja, Petőfi-szigeten lévő üdülő területén. Az árvíz vonatkozásában 
számottevő kár nem keletkezett, azonban a megelőző és felkészülési tevékenységek 0,9 millió Ft 
nem tervezett kiadást jelentettek, melyekkel kapcsolatos adatszolgáltatásoknak a NAV KEKI eleget 
tett. 
 
 
Az intézmény vagyonának bemutatása 

 
Vagyoni helyzet  
 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete  
2012. és 2013. évi mérleg adatai 

            
 adatok millió Ft-ban  

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Megnevezés 

Érték 

Megnevezés 

Érték 

2012. év 2013. év 
Változás 
mértéke 

(%)  
2012. év 2013. év 

Változás 
mértéke 

(%)  

1 2 3 = 2/1 4 5 
 

I.  Immateriális javak 1,9 4,7 247,4 I. Tartós tőke 1.351,2 1.351,2 100,0 

II. Tárgyi eszközök 2.583,8 2.626,0 101,6 II. Tőkeváltozások 1.221,4 1.246,3 102,0 
III. Befektetett pénzügyi 
eszközök 

0 0 - D) SAJÁT TŐKE 2.572,6 2.597,5 101,0 

A) BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

2.585,7 2.630,7 101,7 I. Költségvetési tartalékok 140,0 125,0 89,2 

I. Készletek 11,3 11,3 100,0 E.) TARTALÉKOK 140,0 125,0 89,2 

II. Követelések 16,5 5,9 35,8 Saját forrás összesen 2.712,6 2.722,5 100,4 

IV. Pénzeszközök 125,1 124,2 99,2 
II. Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

40,9 50,4 123,5 

V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások 

15,3 0,8 5,2 
III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások 

0,4 - - 

B) FORGÓESZKÖZÖK 168,2 142,2 84,5 F.) KÖTELEZETTSÉGEK 41,3 50,4 122,3 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2.753,9 2.772,9 100,7 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.753,9 2.772,9 100,7 

 
A NAV KEKI 2013. évi mérleg főösszege 2.772,9 millió Ft, ami a 2012. évi mérleg főösszeg 
100,7%-a.  

2368



 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, használhatósága 
2013. december 31-én 

 
adatok millió Ft-ban %-ban 

Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Nettó 
érték 

Teljesen 
leírt 

eszközök 
értéke 

Használ- 
hatóság 

Teljesen 
leírt 

eszközök 
aránya 

1 2 3 4 5 = 3/2 6 = 4/2 

Immateriális javak 17,1 4,7 6,6 27,5 38,6 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

3.206,6 2.476,6 0,3 77,2 0,0 

ebből: Ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

10,5 8,6 - 81,9 0,0 

Gépek, berendezések és felszerelések 863,0 142,3 543,9 16,5 63,0 

Járművek 210,9 7,1 203,6 3,4 96,5 

Összesen: 4.297,6 2.630,7 754,4 61,2 17,6 

 
A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházások nélkül) 
használhatóságának átlagos szintje 61,2 %-os, szemben az előző évi 46,1 %-os értékkel. A NAV 
KEKI nyilvántartásában 49.060 db eszköz szerepel, melynek 86%-a kis értékű tárgyi eszköz. A 
nagy értékű eszközök mennyisége 6.691 db, melynek 89%-a –ra leírt. 

 
Eszközök 
 
Az eszközállományon belül a Befektetett eszközök részaránya a meghatározó. A befektetett 
eszközök bruttó értéke az előző évi 4.094,9 millió Ft-ról 4.297,6 millió Ft-ra növekedett, a nettó 
érték 2,630,7 millió Ft, az elszámolt értékcsökkenés 1.666,9 millió Ft. A teljesen leírt eszközök 
bruttó értéke 754,4 millió Ft. A 2013. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására a NAV 
KEKI vagyonát illetően nem került sor.  
 
A Befektetett eszközök bruttó értékének növekedését a NAV szerveitől történő térítésmentes 
átvételek (bruttó érték: 96,9 millió Ft, halmozott értékcsökkenés: 76,5 millió Ft), tárgyi eszköz 
beszerzések (138,1 millió Ft), csökkenését a NAV szervei részére történő térítésmentes átadások 
(bruttó érték: 10 millió Ft; halmozott értékcsökkenés: 7,8 millió Ft), selejtezések (22,4 millió Ft) 
eredményezték. 
 
A 2013. évben bruttó 84,6 millió Ft értékű eszköz került átsorolásra aktívról a teljesen 0-ra leírt 
eszközök állományi számlájára. Ez a változás növekedésként és csökkenésként egyaránt megjelenik 
a főkönyvi nyilvántartásban. 
 
Az Egészségügyi Koncepció keretében, a fővárosban és a Közép-magyarországi régióban lévő 
NAV szervek teljes személyi állományának foglalkozás-egészségügyi ellátása érdekében, a NAV 
KEKI használatába került a Budapest V., Széchenyi u. 2. szám alatti orvosi rendelő. A 
feladatellátáshoz szükséges eszközöket a NAV Központi Hivatal adta át a NAV KEKI részére. A 
NAV Központi Hivatal kezdeményezésére átvételre került a központi beszerzéséből származó 
számítástechnikai eszközök (laptop, számítógép konfiguráció stb.) állományi értéke is.  
 
A Budapest IX., Mátyás u. 16. szám alatti ingatlan egyes leltárkörzetei, az itt található berendezési 
tárgyak - a használatából való kivonást követően - a NAV Központi Hivatal részére átadásra 
kerültek. 
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Budapesten három, vidéken tizenöt helyszínen került sor a feleslegessé vagy rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyak, selejtezési eljárásának lefolytatására. A selejtezés a 
teljesen nullára írt immateriális javak, valamint gépek, berendezések körét érintően a NAV 
Informatikai Intézetének hozzájárulásával zajlott le. Az eszközök nyilvántartásból történő 
kivezetése, a megsemmisítő helyre történő elszállítást követően megtörtént. 
 
Az Ingatlanok bruttó értéke a 2012. évi 3.157,3 millió Ft-ról 3.206,6 millió Ft-ra növekedett. 
 
A 2013. évben megvalósult ingatlan felújítások, beruházások az esetek nagy részében 
állagmegóvási, a nemzeti vagyon megőrzése érdekében felmerült igények voltak.  
 
A Gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 863 millió Ft, a nettó érték 142,3 millió Ft az 
elszámolt értékcsökkenés 720,7 millió Ft. 

 
A NAV KEKI, illetve jogelődje az ÁBPE képzést a Pénzügyminisztériummal 2008-ban kötött 
megállapodás alapján végzi. A képzéshez szükséges eszközöket a PM EU-s forrásból szerezte be, és 
a tulajdonjog fenntartásával a Vám- és Pénzügyőrség használatába adta azzal a feltétellel, hogy az 
eszközök működtetése a továbbiakban a Vám és Pénzügyőrség, ezen belül a Pénzügyőr Iskola 
feladata. Ezen eszközök a képzés decentralizáltsága folytán az ország különböző régióiban 
kialakított helyszíneken találhatók 
Az integrációt követően (2011.01.01-től) az ÁBPE képzés, valamint a képzéshez kapcsolódó, 
használatra átvett eszközök fenntartása a NAV KEKI feladatát képezi. 
Az ÁBPE-s vagyoni elemek KEKI részére történő átadása nem a fent említett működési logika 
szerint történt. A Budapest, Harmat u. telephelyen lévő eszközök a KEKI állományában idegen 
eszközként szerepelnek, az egyéb helyszínen pedig a régió eszközei között idegen eszközként, 
holott az eszközök feletti rendelkezési jog, és azok működtetése a KEKI feladata.  
A megállapodás létrejötte óta eltelt idő alatt az eszközök egy része erkölcsileg, illetve fizikailag is 
elavult, cseréjük rövidesen időszerű. A beszerzési értéket alapul véve a szükséges cserék 
nagyságrendje jelentős mértében meghaladja a NAV KEKI erre a célra rendelkezésre álló 
erőforrásait.  

 
Az elhasználódottság a Járművek esetében a legjelentősebb (97%). A 210,9 millió Ft bruttó 
értékkel szemben a nettó érték 7,1 millió Ft. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 203,7 millió Ft. 
 
A járművek átlagos életkora 2013. évben 8,4 év volt, amelyből a személygépkocsik 7-8 évesek, az 
autóbuszok 12, illetve 15 évesek. 
A gépjárművek műszaki állapota megfelelő, üzemeltetésük az előírások szerint történik, azonban a 
karbantartási költségek folyamatosan emelkednek. A 49+2 fős autóbusz 2013. évben elérte a 12 
éves kort, ezért a KRESZ szabályai szerint már korlátozások vonatkoznak rá a használat során. 
Továbbá az elöregedett alkatrészek olyan váratlan meghibásodásokat eredményezhetnek, amelyekre 
megelőző karbantartással nem lehet felkészülni. Ezek miatt folyamatosan nő annak kockázata, hogy 
működés közben (esetleg külföldön) jelentkezik meghibásodás. 

 
A Forgóeszközök könyv szerinti értéke az előző évi 168,2 millió Ft-ról 142,1 millió Ft-ra csökkent. 
A csökkenés az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának kivezetésével függ össze, mivel 
az új Áhsz. előírásai figyelembe vételével a 2013. decemberi hóközi illetmény kifizetéseket a 
tárgyévben végleges kiadásként kellett elszámolni. 

 
A Követelések könyv szerinti értéke az előző évi 16,5 millió Ft-ról 5,9 millió Ft-ra csökkent. A 
tárgyévben előírt 270,0 millió Ft követelés állományból 264,1 millió Ft teljesült pénzügyileg.  
A követelések 2013. év végi állományi értékéből a Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők) záró állománya 4,8 millió Ft az előző években és a tárgyévben elszámolt értékvesztés 
értéke 0,3-0,3 millió Ft, az egyéb követelések záró állománya 1,1 millió Ft.  
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A követelések minősítése során az előző évi kétes adósok - kötelezettségüknek egy éven belül nem 
tettek eleget és valószínűvé vált, hogy azokat teljes egészében nem tudják teljesíteni - rossz adós 
minősítésbe kerültek.  Az értékvesztés záró állománya 2013. év végén a rossz adós minősítési 
kategóriába tartozó vevőkkel szembeni követelés állományból áll, az elszámolt értékvesztés 
mértéke 100%.  
A 2013. évben behajthatatlanság címén 0,2 millió Ft értékű követelés leírására került sor. 

 
Források 
 
A Források könyv szerinti értéke az előző évi 2.753,9 millió Ft-ról 2.779,2 millió Ft-ra növekedett.  
A 2013. évi költségvetés előirányzat-maradványa az előző évi maradvány 89,3.%-a, ami a 
tartalékok állományának csökkenését eredményezte. 
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 50,5 millió Ft, az előző évhez viszonyítva 23,5%-os 
növekedést mutat. 
A beruházással kapcsolatos szállítók állománya 5,0 millió Ft, a termékvásárlással kapcsolatos 
szállítók állománya 6,7 millió Ft, míg a szolgáltatás-vásárlással összefüggő szállítói állomány 38,7 
millió Ft. A lejárt szállítói tartozás állománya 1,9 millió Ft. A szállítói tartozások az új Áhsz. 
hatályba lépését követően a Forrás SQL rendszer 2014. évi átállásának, a kincstári bejelentések és a 
kifizetés nehézségeinek tulajdonítható. 
 
 
04. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a  
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetre nézve nem tartalmazott fejezeti kezelésű előirányzatot.  
 
Az alábbi évközi előirányzat-módosítások történtek: 
 

– A dohánytermékek csempészete és hamisítása elleni tevékenység ösztönzésére juttatott 
forrás terhére 289,1 millió Ft összeggel került felemelésre a kiadási-bevételi előirányzat. 
 

– Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Customs 2013 programban történő részvételre 
tekintettel a kiadási-bevételi előirányzat 56,7 millió Ft-ra módosult. 
 

– Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Fiscalis 2013 program érdekében a kiadási-
bevételi előirányzat 35,7 millió Ft-os emelése történt meg. 

 
Előirányzat-maradvány – a módosított bevételi előirányzat és annak teljesítése közti különbözettel 
megegyező bevételi lemaradásra tekintettel – nem keletkezett. A fejezeti kezelésű előirányzatok 
tekintetében az előirányzatok és a teljesítések az alábbi módon alakultak.  
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel

Kiadás Bevé te l Támogatás
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások kedvezményezettenként
− saját intézménynek 381,5 381,5 0,0

= meghatározott feladatra 381,5 381,5 0,0
2013. évi módosított előirányzat 381,5 381,5 0,0

Megne vezés
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I. 

 adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 381,5 0,0 381,5 

Összes kifizetés 381,5 0,0 381,5 

  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 713,2 0,0 0,0 381,5 381,5 53,5 100,0
ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Bevétel 713,2 0,0 0,0 381,5 381,5 53,5 100,0

Megnevezés

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban

 

1. Ágazati célelőirányzatok alcím 

1. Csempészet és hamisítás elleni küzdelem (282323) 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok m illió Ft-ban, egy tizedessel

Kiadás Be vé te l Támogatás
2012. évi CCIV.  törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások kedvezményezettenként
− saját intézménynek 289,1 289,1 0,0

= meghatározott feladatra 289,1 289,1 0,0
2013. évi módosított előirányzat 289,1 289,1 0,0

Me gne vezé s

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel

működésre
meghatározott 

fe ladatra
Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (1 db) 289,1 0,0 289,1
Összes kifizetés 289,1 0,0 289,1

M egne ve zés Kiadás
Kiadásból

 

 

2372



 
 

Az Európai Bizottság és a tagállamok, valamint négy multinacionális dohánygyár  
– Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British-American Tobacco 
(BAT), Imperial Tobacco Limited (ITL) – között 2004., 2007., illetve 2010. évben megállapodás jött 
létre, melynek célja a cigarettacsempészet- és hamisítás visszaszorítása. A megállapodás alapján a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (illetve a jogelőd  
Vám- és Pénzügyőrség) részére biztosított pénzeszköz a dohánycsempészet felderítésével, illetve 
visszaszorításával összefüggő kiadások finanszírozására használható fel. 

A 2013. évben 289,1 millió Ft (PMI: 65,3 millió Ft, JTI: 108,4 millió Ft, BAT: 13,2 millió Ft, ITL: 
102,2 millió Ft) került a fejezeti előirányzat-felhasználási keretszámlára átvezetésre, illetve 
előirányzatosításra. 

A fenti teljes összeg dologi jellegű kiadások – adójegy vásárlás - fedezetét biztosította. 
2. Közösségi programok alcím  

1. EU Customs 2013 Programban való részvétel (280089) 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel

Kiadás Bevétel Támogatás

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

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek 56,7 56,7 0,0

= meghatározott feladatra 56,7 56,7 0,0

2013. évi módosított előirányzat 56,7 56,7 0,0

Megnevezés

 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel

működésre
meghatározott 

fe ladatra
Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (1 db) 56,7 0,0 56,7
Összes kifizetés 56,7 0,0 56,7

Megnevezés Kiadás
Kiadásból

 

Az Európai Parlament és a Tanács a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) 
létrehozásáról szóló 624/2007/EK határozatában rendelkezezett a Customs 2013 program 
elindításáról. A program a vámtevékenység, a vámjogszabályok fejlesztésére, az eljárások 
egyszerűsítésére törekszik, a közös vámjogszabályok és vámpolitikai irányvonalak alapján. A 
program keretén belül támogatásra kerülnek a közös uniós váminformatikai rendszerfejlesztések és 
a működtetés is. A projekt fő feladata, hogy támogassa a szemináriumokon, gyakorlati 
tapasztalatcseréken való részvételt az EU országaiban. 
Az Európai Parlament és a Tanács határozatában a 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakra 323,8 millió euró pénzügyi keretösszeget állapított meg a Customs 2013 teljes 
költségvetésére.  

A program megvalósítója a NAV igazgatása volt.  
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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

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

KIADÁSOK 163 057,3 142 062,3 -- 185 660,9 174 614,219 920,22 417,921 260,5142 062,3 43 598,6

1. Költségvetési szerv 162 344,1 142 062,3 -- 185 279,4 174 232,719 920,22 036,421 260,5142 062,3 43 217,1

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

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

01/01  Személyi juttatások 93 026,2 76 692,9 -- 92 678,3 92 113,6-2 951,9-0,218 937,576 692,9 15 985,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 875,9 20 003,5 -- 24 438,1 24 264,5-678,60,25 113,020 003,5 4 434,6

01/03  Dologi kiadások 38 124,1 36 073,7 -- 46 605,0 40 607,211 334,91 986,4-2 790,036 073,7 10 531,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 752,2 35,1 -- 2 210,2 2 208,42 175,1----35,1 2 175,1

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

02/01  Beruházások 4 471,0 8 562,7 -- 16 021,6 12 938,17 458,9----8 562,7 7 458,9

02/02  Felújítások 427,2 560,0 -- 2 757,3 1 532,02 147,350,0--560,0 2 197,3

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 667,5 134,4 -- 568,9 568,9434,5----134,4 434,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 713,2 -- -- 381,5 381,5--381,5---- 381,5

713,2 -- -- 381,5 381,5--381,5---- 381,5

BEVÉTELEK 11 994,2 2 575,7 -- 7 574,7 7 682,82 581,12 417,9--2 575,7 4 999,0

1. Költségvetési szerv 11 281,0 2 575,7 -- 7 193,2 7 301,32 581,12 036,4--2 575,7 4 617,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 713,2 -- -- 381,5 381,5--381,5---- 381,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 688,5 -- -- 17 339,1 16 015,517 339,1------ 17 339,1

1. Költségvetési szerv 14 688,5 -- -- 17 339,1 16 015,517 339,1------ 17 339,1

TÁMOGATÁSOK 152 199,6 139 486,6 -- 160 747,1 160 747,1----21 260,5139 486,6 21 260,5

1. Költségvetési szerv 152 199,6 139 486,6 -- 160 747,1 160 747,1----21 260,5139 486,6 21 260,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 21 587,0 22 482,0 -- 22 482,0 21 583,0------22 482,0 --

1. Költségvetési szerv 21 587,0 22 482,0 -- 22 482,0 21 583,0------22 482,0 --

LÉTSZÁMKERET 22 482,0 -- -- -- 22 960,0-------- --

1. Költségvetési szerv 22 482,0 -- -- -- 22 960,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 825,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 831,2
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  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

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )1

KIADÁSOK 150 765,8 132 068,6 -- 171 665,6 161 753,619 349,8-964,021 211,2132 068,6 39 597,0 -- --

1 Működési költségvetés 145 335,6 122 811,5 -- 153 473,5 147 122,59 589,4-138,621 211,2122 811,5 30 662,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 85 765,1 70 369,8 -- 85 016,4 84 488,9-2 775,9-1 476,118 898,670 369,8 14 646,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 59 775,7 64 359,0 -- 60 160,7 60 033,3------64 359,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 25 659,1 5 915,8 -- 24 583,5 24 191,4------5 915,8 --

Külső személyi juttatások 330,3 95,0 -- 272,2 264,2------95,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

22 914,7 18 386,5 -- 22 393,3 22 234,4-682,9-412,95 102,618 386,5 4 006,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 22 343,4 17 756,5 -- 21 570,3 21 516,6------17 756,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 406,0 460,0 -- 588,7 552,8------460,0 --

Táppénz hozzájárulás 165,3 170,0 -- 234,3 165,0------170,0 --

 / 3 Dologi kiadások 35 907,2 34 020,1 -- 43 882,2 38 219,410 901,71 750,4-2 790,034 020,1 9 862,1 -- --

Készletbeszerzés 5 868,3 4 341,8 -- 7 080,6 5 699,3------4 341,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 6 718,3 5 720,2 -- 8 073,8 7 678,3------5 720,2 --

Szolgáltatás 14 250,1 15 995,4 -- 17 800,6 15 098,5------15 995,4 --

Vásárolt közszolgáltatások 0,1 0,2 -- 4,0 --------0,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6 059,0 5 934,7 -- 7 260,3 6 531,5------5 934,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 196,8 188,4 -- 463,1 461,7------188,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 337,7 212,1 -- 512,5 359,8------212,1 --

Egyéb kiadások -- -- -- 4,0 4,0-------- --

Költségvetési befizetések 3,7 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 1 875,3 1 131,0 -- 1 731,0 1 613,1------1 131,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 0,5 -- 1,4 1,4------0,5 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 72,6 48,8 -- 132,1 66,8------48,8 --

Egyéb dologi kiadások 524,8 447,0 -- 818,8 705,0------447,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 748,6 35,1 -- 2 181,6 2 179,82 146,5----35,1 2 146,5 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 269,9 1 269,9-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 1 269,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 730,1 33,0 -- 911,7 909,9------33,0 --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 5,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 730,1 33,0 -- -- 899,0------33,0 --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre -- -- -- -- 5,7-------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 18,5 2,1 -- -- --------2,1 --

2 Felhalmozási költségvetés 5 430,2 9 257,1 -- 18 192,1 14 631,19 760,4-825,4--9 257,1 8 935,0 -- --

 / 1 Beruházások 4 359,1 8 562,7 -- 14 962,4 12 626,77 275,1-875,4--8 562,7 6 399,7 -- --2378



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Intézményi beruházási kiadások 4 359,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 403,6 560,0 -- 2 714,0 1 488,72 104,050,0--560,0 2 154,0 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 667,5 134,4 -- 515,7 515,7381,3----134,4 381,3 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 74,3 74,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 74,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 339,5 -- -- 307,0 307,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 43,0-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 339,5 -- -- 264,0 264,0-------- --

Lakástámogatás 328,0 134,4 -- 134,4 134,4------134,4 --

BEVÉTELEK 10 994,8 2 304,8 -- 6 866,6 6 972,42 573,01 988,8--2 304,8 4 561,8 -- --

1 Működési költségvetés 9 955,0 2 304,8 -- 4 908,6 5 013,1672,51 931,3--2 304,8 2 603,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 620,4 2 234,8 -- 4 010,5 4 027,6--1 775,7--2 234,8 1 775,7

Alaptevékenység bevételei 67,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 278,4 2 166,8 -- 3 620,8 3 637,7------2 166,8 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 272,4 68,0 -- 389,3 389,5------68,0 --

Kamatbevételek 2,1 -- -- 0,4 0,4-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Kamatbevételek 2,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 7 292,3 -- -- 622,0 622,0622,0------ 622,0

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 292,3 -- -- -- 622,0-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

7 000,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 42,3 -- -- 50,5 50,550,5------ 50,5

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 1,5-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 42,3 -- -- -- 49,0-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 70,0 -- 225,6 313,0--155,6--70,0 155,6

2 Felhalmozási költségvetés 1 039,8 -- -- 1 958,0 1 959,31 900,557,5---- 1 958,0 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,8 -- -- 57,4 58,7-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 616,6 -- -- 1 636,6 1 636,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

616,6 -- -- -- 1 636,6-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

422,4 -- -- 264,0 264,0-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 82,9 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

339,5 -- -- 264,0 264,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 008,8 -- -- 16 776,8 15 453,716 776,8------ 16 776,8 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 10 662,6 -- -- 7 608,5 7 386,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 3 346,2 -- -- 9 168,3 8 066,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 141 153,6 129 763,8 -- 148 022,2 148 022,2---2 952,821 211,2129 763,8 18 258,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  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 támogatása 132 341,4 120 506,7 -- 140 999,5 140 999,5------120 506,7 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 8 812,2 9 257,1 -- 7 022,7 7 022,7------9 257,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 391,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 694,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 20 082 20 896 -- ----20 896 -- -- 20 03020 840

LÉTSZÁMKERET 20 896 -- -- ------ -- -- 21 308--

Bűnügyi Főigazgatóság ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )2

KIADÁSOK 8 924,0 7 745,8 -- 10 523,2 9 511,7423,92 330,323,27 745,8 2 777,4 -- --

1 Működési költségvetés 8 804,9 7 745,8 -- 9 548,2 9 241,9208,91 570,323,27 745,8 1 802,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 724,2 5 058,5 -- 6 083,4 6 048,6-171,31 177,918,35 058,5 1 024,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 957,2 4 572,5 -- 4 388,2 4 387,4------4 572,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 692,2 413,9 -- 1 610,9 1 598,7------413,9 --

Külső személyi juttatások 74,8 72,1 -- 84,3 62,5------72,1 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 526,9 1 294,8 -- 1 596,4 1 583,3-20,4317,14,91 294,8 301,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 475,3 1 234,5 -- 1 529,9 1 524,3------1 234,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 35,1 44,2 -- 51,8 44,3------44,2 --

Táppénz hozzájárulás 16,5 16,1 -- 14,7 14,7------16,1 --

 / 3 Dologi kiadások 1 550,5 1 392,5 -- 1 840,1 1 581,7372,375,3--1 392,5 447,6 -- --

Készletbeszerzés 192,8 155,1 -- 250,4 181,1------155,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 26,0 23,6 -- 30,6 27,6------23,6 --

Szolgáltatás 601,2 549,1 -- 735,5 650,8------549,1 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 231,5 222,8 -- 277,7 232,4------222,8 --

Általános forgalmi adó-befizetés -- -- -- 13,2 13,1-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 9,6 10,1 -- 12,7 12,0------10,1 --

Adók, díjak, befizetések 72,1 72,0 -- 90,6 82,2------72,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 150,9 143,0 -- 184,8 147,8------143,0 --

Egyéb dologi kiadások 266,4 216,8 -- 244,6 234,7------216,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,3 -- -- 28,3 28,328,3------ 28,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 28,3 28,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 28,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 119,1 -- -- 975,0 269,8215,0760,0---- 975,0 -- --

 / 1 Beruházások 97,7 -- -- 911,7 206,5151,7760,0---- 911,7 -- --

Intézményi beruházási kiadások 97,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 21,4 -- -- 10,1 10,110,1------ 10,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 53,2 53,253,2------ 53,2 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 53,2 53,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 53,2-------- --2380



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  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 23,0 20,0 -- 51,2 51,71,629,6--20,0 31,2 -- --

1 Működési költségvetés 23,0 20,0 -- 51,2 51,71,629,6--20,0 31,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 23,0 20,0 -- 49,5 50,1------20,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 21,9 19,3 -- 35,9 36,4------19,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 0,7 0,7 -- 13,5 13,6------0,7 --

Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,1 0,1-------- --

Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,1 0,1-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 0,5 0,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 0,5-------- --

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

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 0,8-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről -- -- -- -- 0,2-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 0,1 0,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 630,6 -- -- 422,3 421,8422,3------ 422,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 514,9 -- -- 259,2 258,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 115,7 -- -- 163,1 163,1-------- --

TÁMOGATÁSOK 8 564,0 7 725,8 -- 10 049,7 10 049,7--2 300,723,27 725,8 2 323,9 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 8 481,4 7 725,8 -- 9 237,9 9 237,9------7 725,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 82,6 -- -- 811,8 811,8-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 293,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 011,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 161 1 229 -- ----1 229 -- -- 1 2051 285

LÉTSZÁMKERET 1 229 -- -- ------ -- -- 1 277--

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások 
)

3

KIADÁSOK 2 654,3 2 247,9 -- 3 090,6 2 967,4146,5670,126,12 247,9 842,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 637,9 2 247,9 -- 2 909,9 2 829,381,2554,726,12 247,9 662,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 536,9 1 264,6 -- 1 578,5 1 576,1-4,7298,020,61 264,6 313,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 997,2 1 079,9 -- 1 037,1 1 036,4------1 079,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 432,9 92,1 -- 412,2 411,0------92,1 --

Külső személyi juttatások 106,8 92,6 -- 129,2 128,7------92,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

434,3 322,2 -- 448,4 446,824,796,05,5322,2 126,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 399,6 292,2 -- 401,6 400,3------292,2 --

Egészségügyi hozzájárulás 31,2 26,1 -- 44,2 43,9------26,1 --

Táppénz hozzájárulás 3,5 3,9 -- 2,6 2,6------3,9 --

 / 3 Dologi kiadások 666,4 661,1 -- 882,7 806,160,9160,7--661,1 221,6 -- --

Készletbeszerzés 120,2 132,3 -- 199,3 168,9------132,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 9,7 10,7 -- 11,4 11,4------10,7 --

Szolgáltatás 300,4 274,3 -- 373,9 353,8------274,3 --2381



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Vásárolt közszolgáltatások 3,0 15,6 -- 31,1 25,6------15,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 118,6 119,0 -- 155,8 140,2------119,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 16,4 17,0 -- 20,2 20,2------17,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3,4 3,6 -- 1,6 1,6------3,6 --

Költségvetési befizetések 3,1 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 34,7 31,4 -- 40,7 37,7------31,4 --

Egyéb dologi kiadások 56,9 57,2 -- 48,7 46,7------57,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- 0,3 0,30,3------ 0,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 16,4 -- -- 180,7 138,165,3115,4---- 180,7 -- --

 / 1 Beruházások 14,2 -- -- 147,5 104,932,1115,4---- 147,5 -- --

Intézményi beruházási kiadások 14,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 2,2 -- -- 33,2 33,233,2------ 33,2 -- --

BEVÉTELEK 263,2 250,9 -- 275,4 277,26,518,0--250,9 24,5 -- --

1 Működési költségvetés 263,2 250,9 -- 275,4 277,26,518,0--250,9 24,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 257,7 250,9 -- 268,9 270,4------250,9 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 205,6 202,0 -- 219,1 220,6------202,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 52,1 48,9 -- 49,8 49,8------48,9 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5,2 -- -- 6,5 6,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 0,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0,3 -- -- -- 0,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 4,9 -- -- -- 5,3-------- --

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

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0,3 -- -- -- 0,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 49,1 -- -- 140,0 140,0140,0------ 140,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 42,7 -- -- 57,1 57,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,4 -- -- 82,9 82,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 2 482,0 1 997,0 -- 2 675,2 2 675,2--652,126,11 997,0 678,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 2 389,1 1 997,0 -- 2 577,3 2 577,3------1 997,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 92,9 -- -- 97,9 97,9-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 140,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 125,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 344 357 -- ----357 -- -- 348357

LÉTSZÁMKERET 357 -- -- ------ -- -- 375--

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )42382



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  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: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ágazati célelőirányzatok ( X Nem besorolt )14

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

Csempészet és hamisítás elleni küzdelem ( 01122 Vám- és pénzügyőrség )14 1

KIADÁSOK 661,3 -- -- 289,1 289,1--289,1---- 289,1 -- --

1 Működési költségvetés 185,2 -- -- 289,1 289,1-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 185,2 -- -- 289,1 289,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 185,2 -- -- 289,1 289,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 476,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 476,1 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 476,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 661,3 -- -- 289,1 289,1--289,1---- 289,1 -- --

1 Működési költségvetés 185,2 -- -- 289,1 289,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 185,2 -- -- 289,1 289,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 476,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

476,1 -- -- -- ---------- --

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

Közösségi programok ( X Nem besorolt )24

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

EU Fiskális 2013 programjában való részvétel ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )24 1

KIADÁSOK 29,9 -- -- 35,7 35,7--35,7---- 35,7 -- --

1 Működési költségvetés 29,9 -- -- 35,7 35,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,9 -- -- 35,7 35,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 29,9 -- -- 35,7 35,7-------- --

BEVÉTELEK 29,9 -- -- 35,7 35,7--35,7---- 35,7 -- --

1 Működési költségvetés 29,9 -- -- 35,7 35,7-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29,9 -- -- 35,7 35,7-------- --

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

EU Customs 2013 Programban való részvétel ( 01122 Vám- és pénzügyőrség )24 2

KIADÁSOK 22,0 -- -- 56,7 56,7--56,7---- 56,7 -- --

1 Működési költségvetés 22,0 -- -- 56,7 56,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,0 -- -- 56,7 56,7-------- --

Támogatásértékű működési kiadások 22,0 -- -- 56,7 56,7-------- --

BEVÉTELEK 22,0 -- -- 56,7 56,7--56,7---- 56,7 -- --

1 Működési költségvetés 22,0 -- -- 56,7 56,7-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 22,0 -- -- 56,7 56,7-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2383



Szerkezeti változás a 2013. évben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/01/01/00 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem (282323) Új elem

Indoklás: Az Európai Uniót képviselő Európai Bizottság és a tagállamok, valamint négy 
multinacionális dohánygyár – Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco 
International (JTI), British-American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Limited 
(ITL) – között 2004., 2007., illetve 2010. évben megállapodás jött létre, amelyek 
célja a cigarettacsempészet- és hamisítás visszaszorítása. A cigaretta lefoglalások 
alapján a NAV részére biztosított pénzeszköz került előirányzatosításra.

04/02/01/00 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 

(280623)

Új elem

Indoklás: Az Európai Parlament és a Tanács a belső piac adózási rendszerei működésének 
javítását célzó közösségi program létrehozásáról szóló 1482/2007/EK határozata 
alapján biztosított uniós forrás előirányzatosítása.

04/02/02/00 EU Customs 2013 Programban való részvétel 

(280089)

Új elem

Indoklás: Az Európai Parlament és a Tanács a közösségi vámügyi cselekvési program  
létrehozásáról szóló 624/2007/EK határozata alapján biztosított uniós forrás 
előirányzatosítása.
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839 225,0

426 595,0

426 595,0

70 082,0

0,0

70 082,0

1 195 738,0

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az eljáró hatóság 

huszonnégy órán belül, de legkésőbb a lefoglalást követő első munkanapon köteles a lefoglalt belföldi 

fizetőeszközt – kivéve az 1. § (1) bekezdésében foglalt esetet - a letéti számla javára befizetni.

A letéti számlára a vám-, jövedéki-, egyéb adóigazgatási- és büntetőeljárás során lefoglalt belföldi 

(forint) készpénzt kell befizetni. A NAV BF a letéti számlára befizetett készpénzt átmenetileg kezeli 

addig, amíg a letétkezelés feloldásáról az eljáró hatóság nem rendelkezik a befizetett összeg sorsáról.

2013. évben a letéti számla bevételi forgalma 426 595 ezer Ft volt. A letéti számlára 78 esetben történt 

befizetés. Jelentős összegű befizetés költségvetési, valamint adócsalással kapcsolatosan történt, mintegy 

417 086 ezer Ft összegben.

2013. évben a letéti számláról 41 esetben történt kifizetés 70 082 ezer Ft összegben. A kifizetésekre a 

jogerős bírósági döntés alapján az alábbiak szerint került sor. A legnagyobb egyedi értékű visszafizetés 

21 280 ezer Ft volt, mely adócsalásból származott.

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:

Bűnügyi Főigazgatóság

bankszámlaszám: 10023002-00299396-20000002

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

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

XVI.  fejezet

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

6 993 7811 291

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 135 43912

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

872 762118

I.  besorolási osztály összesen 30 152 2849 103

II.  besorolási osztály összesen 9 067 3734 567

III.  besorolási osztály összesen 1 027 379738

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 48 249 01815 829

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

10 4181

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

815 471112

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

2 217 128430

I.  besorolási osztály összesen 7 372 5461 936

II.  besorolási osztály összesen 5 997 2492 743

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 16 412 8125 222

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

795 285532

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 795 285532

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 65 457 11521 583

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 22 482

Nyitólétszám (fő) 21 363

Munkajogi nyitólétszám (fő) 22 581

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 367

Tartósan üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 21 583
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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

XVI.  fejezet

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

6 839 4331 264

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 112 2359

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

864 483117

I.  besorolási osztály összesen 29 188 6818 843

II.  besorolási osztály összesen 8 861 7164 461

III.  besorolási osztály összesen 928 553670

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 46 795 10115 364

 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

10 4181

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

679 04193

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

1 622 379321

I.  besorolási osztály összesen 5 118 6941 364

II.  besorolási osztály összesen 5 196 4702 472

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 12 627 0024 251

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

611 223415

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 611 223415

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 60 033 32620 030

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 20 840

Nyitólétszám (fő) 20 107

Munkajogi nyitólétszám (fő) 21 304

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 339

Átlagos statisztikai állományi létszám 20 030

Bűnügyi Főigazgatóság 2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

62 30610

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

8 2791

I.  besorolási osztály összesen 590 383157

II.  besorolási osztály összesen 95 60854

III.  besorolási osztály összesen 83 34058

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 839 916280

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

128 62818

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

524 00997
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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

XVI.  fejezet

I.  besorolási osztály összesen 2 073 193522

II.  besorolási osztály összesen 791 289266

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 3 517 119903

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

30 35422

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 30 35422

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 387 3891 205

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 285

Nyitólétszám (fő) 1 256

Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 277

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 27

Tartósan üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 205

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 3

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

92 04217

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 23 2043

I.  besorolási osztály összesen 373 220103

II.  besorolási osztály összesen 110 04952

III.  besorolási osztály összesen 15 48610

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 614 001185

 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-

 helyettesfőosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő 
vezető

7 8021

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő 

 vezetőfőosztályvezető-helyettesnek

70 74012

I.  besorolási osztály összesen 180 65950

II.  besorolási osztály összesen 9 4905

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 268 69168

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

153 70895

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 153 70895

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 036 400348

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 357

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 348
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